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Advisory& Scientific Board  الهيئة  االستشارية والعلمية الُمحّكمة  
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

  مؤسســــة العلــــــوم النفسيـــة العربيــــة
 

  شبكة العلـــوم النفسيـــة العربيــة "  "
  2022تختار العام  
  

  ويــــــــــــى عشــــــــــــمصطفــور  ـــــــــــالبروفيس
 ) الجزائر  -( علم النفس  

  

  " 2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس  "
 

  ه  بلقـــبيموتكر 

  2022ام  الكادحــــون فـــي علــوم و طــب النفــس " للع "
  

 عشويمصطفى  البروفيسور  ببمناسبـة هذا التكريم تحتفي "شبكة العلوم النفسية العربية " 

 العام  هذا  من أعماله العلمية على مدار  بمجموعة خالل التعريفمن    

  رابط لوحة التكريم
 

http://www.arabpsynet.com/Prizes/Prize-KadihounYW2022.pdf 
 

  دليل التكريم بلقب الكادحون على الموقع العلمي للشبكة
 

http://arabpsynet.com/Prizes/IndexKhadihoun.htm 
 

  تروني للمؤسسةدليل التكريم بلقب الكادحون على المتجر االلك
 

http://www.arabpsyfound.com/arabpsynet.php?p=6 
 

  التكريم بلقب الكادحون على الفـايس بوك دليل
 

https://www.facebook.com/APN-Kadehun-Awards-101042428113563/?modal=admin_todo_tour 
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40841241 6Content   ــــــــــرس  الفـهـ  

  

 

   
   
   

    مارسملحــــــــــق شهـــــــر   2022 شتاء    

  � 

 

  بالبروفيســـور مصطفــــى عشـــوي 2022للعلوم النفسية العربية تحتفي العام  مؤسسة   
  بمناسبـــة اختيــــاره من طرف المجلس العلمي للمؤسسة :

  في علـــوم وطـــب النفـــس "  2022" الشخصيـــة العربيـــة للعـــام  

 

 �

� 1 ةــــــــال العلميــــــــاالعم  �  

 �

 7ارنــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــور نفســــــــــــــــــــــن منظـــــــــــــم ة  ــــــــــــــــــــــــــة البشريـــــــــــــــــــــــــور الطبيعــــــــــــــــــــــتص 

 �

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة نفسيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف: قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   33ةــــــــــ

   �

 58هـــــــــــــــــــــــــث وفرضياتـــــــــــــــــــــــالت البحــــــــــــــــــــــة مشكـــــــــــــــــــــي صياغــــــــــة فـــــــــــــــــــاء الشائعـــــــــــــــــاألخط 

 �

 74نــــــــــــــــــــــــــــــالب الجامعييــــــــــــــــــــــــرة الطـــــــــــــــــي مذاكــــــــــــــــرب فــــــــــــــــوط الحــــــــــــــــر ضغــــــــــــــــــــــــتأثي 

  

  روابط ذات صلة 
 مجلة "بصائر نفسانية"  

  )2021  شتاء( 36العدد  
  مالك بدري... رائد التأصيل واالنعتاق من ُجحر الضب       :الملف

 )السعودية -علم النفس( صالح إبراهيم الصنيعالمشرف : األستاذ الدكتور  
 
 
 
 
 
 
  

  المجلة رابط 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3  

 اإلفتتاحية &الفهرس  
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=501&controller=product&id_lang=3  

 دليل المجلة
eJbs.htm-http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index  

    36العدد     ملخصات كامل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36.HTM�
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

     

  

  " سانيـــــــــــــةبصائـــــــــــــر نف" مجلـــــــــــــــة  
  2022 ارســـــــــــــمر  ــــــــــــــــشه - 36دد  ــــــــــالعق  ـــــــــــــملح

      

  1 ةــــــــال العلميــــــــاالعم    

ارنــــــــــــــــــــــــي مقــــــــــــــــــــــــــــــور نفســــــــــــــــــــــــــن منظــــــــــــــــــــــم ة  ــــــــــــــــــــــــــــة البشريــــــــــــــــــــــــــــور الطبيعـــــــــــــــــــــــــتص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف: قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة يوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة نفسيــــــــــــــــ ةــــــــــ
  

هـــــــــــــــــــــــــث وفرضياتــــــــــــــــــــــــــــالت البحــــــــــــــــــــــــــــة مشكـــــــــــــــــــــــــــي صياغــــــــــة فــــــــــــــــــــــــاء الشائعـــــــــــــــــــــاألخط

نــــــــــــــــــــــــــــــالب الجامعييــــــــــــــــــــــــــــرة الطـــــــــــــــــــــي مذاكـــــــــــــــــــرب فــــــــــــــــــــوط الحــــــــــــــــــــر ضغـــــــــــــــــــــــــــــــتأثي

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي
http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني
http://www.arabpsyfound.com 

 

 )الحادي عشر(االصدار    "   لـ " شبكة العلوم النفسية العربية   2022الكتاب السنوي  

  الويب على19و    من التأسيس  22  عامهاالشبكة تدخل  
  المنجزات من عامـــا 19... الـــكدح من عامــــا 22

  ) 13/06/2003على الويب:    -  01/01/2000( التأسيس:  
rabpsynet.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBA  

 

 ) للشبكة  السنوي الكتاب من:  السابع الفصل(   2022 للعــــام  العربيـــة النفسيـــة العلــوم لشبكــة الذهبي الكتــاب

  العلمي  الموقع من التحميل
ents/eBArabpsynetGoldBook.pdfhttp://arabpsynet.com/Docum  

  

  2022ية بموسسة العلوم النفسية العربية للعام  العضو  اشتراكات
 ةعضويال  اتشتراكا

  " الذهبي الشرفي الشريك" عضوية/ "الماسي الفخري الشريك" /  "الممّيز الماسي الفخري الشريك" عضوية
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=36&controller=category&id_lang=3  
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -وي  البروفيســور مصطفى عش« عــدد خــاص : 
 

 1ارنــــــي مقــــــور نفســــــة من منظــــــة البشريــــــور الطبيعــــــتص
  
  
 

 الكويت  –الجامعة العربية المفتوحة   - أستاذ علم النفس واإلدارة -أ.د. مصطفى عشوي
      mustafait@hotmail.com 

 

    

  مق�مة:
م�ض�ع "ال*()%ة" م م�اض%ع عل" ال!ف� ال�	ی�، وق	 در س ه�ا ال��ض�ع م ��ف ع	د ���� 
م ال�!3�4 ال?%<�ل�ج�� ��ا س!�; أدناه. ووضع8 ت)�رات ن3�4ة م(2لفة ع خ)ائ/ وأ-عاد 

  �ل�ج%ة "ال*()%ة".ال�F%عة الE*�3ة، وق	 ان�!8 على ذلB ت)�رات ح�ل س%<
ون�4ا للعالقة ال��ج�دة ب� ه�ه ال2)�رات ح�ل ال�F%عة الE*�3ة وأH ت)�ر لل*()%ة اإلن?ان%ة  

  ارتأی8 دراسة ه�ا ال��ض�ع ��ق	مة لفه" س%<�ل�ج%ة ال*()%ة م م!�4ر مقارن: إسالمي وغ�Mي.
ال*()%ة م جهة، و3ع<� تع	د ال2)�رات واالف�2اضات في ه�ا ال��ض�ع حU%قة تعق	 م�ض�ع  

وصع�Mة إخZاعها ل2)�ر نH�4 م�ح	، ��ا Yع<� ذلB صع�Mة دراسة م�ض�ع ال�F%عة الE*�3ة 
وخ)ائ)ها. وله�ا، فإن!ا ن]	 في عل" ال!ف� ال�	ی� تعار3[ ع	ی	ة ل�فه�م ال*()%ة، ��ا ن]	 ع	ة 

ال2)�رات ع  ن3�4ات لل*()%ة، وع	ة ت)�رات لل�F%عة الE*�3ة وخ)ائ)ها. وس!�رد _%�ا -ع	 أه"
 خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة م أجل مع�ف2ها، وال�قارنة _%�ا ب�!ها،  وaدراك عالق2ها ب!3�4ات ال*()%ة م

  م!�4ر س%<�ل�جي معاص� دون االه�2ام -�اd%ة ال�F%عة الE*�3ة م ال!اح%ة الفل?c%ة.
ی�جع أZYا إلى  وفي ت�	ی	 أ-عاد ال*()%ة ،وفي ال�اقع، فإن االخ2الف في ت�	ی	 ه�ا ال�فه�م

 وال	ارس� ح�ل "ال�F%عة الE*�3ة" وخ)ائ)ها؛ ف�!ه" م Yع��2 ه�ه ال�F%عة �fاحEاخ2الف ت)�رات ال
 ش�lا ال Y(2لف ع ��%عة ال���ان بل هي ام2	اد وت�Fر له�ه ال�F%عة وال شيء أك�f؛ وذلB وفg ق�ان�

�انه وتعالى -()ائ/ ووnائف ت(2لف ال!*�ء واالرتقاء، وم!ه" م ی�; أن ه�ه ال�F%عة ق	 ��مها هللاEس 
  اخ2الفا ج�ر3ا ع خ)ائ/ ال���ان ووnائفه مfل العقل وال2	ب� وال�وح وال2عل" والعل". 

س!�; ع!	 اس2ع�اض "ال2)�ر اإلسالمي له�ه ال�F%عة م	; اخ2الف ه�ا ال2)�ر ع ال2)�رات ال2ي 
 rوضعها م(2لف عل�اء ال?%<�ل�ج%ا في الغ�ب، ��ا س!الح م	; اخ2الف ه�ه ال2)�رات وتEای!ها ع

 -عZها ح2ى في إ�ار الfقافة الغ�M%ة  نف?ها، وaن �ان ه�ا االخ2الف ال ی!في وج�د ق� اس" م*��2ة ب�
  ه�ه ال2)�رات "الغ�M%ة".

 أغل�ها �ان8 u3ة وخاصة -اللغات األج!�%ة، ول�*Eعة ال%�Fح�ل م�ض�ع ال w2u8�2 ع*�ات ال� 	لق
  أو أخالقي أو م �ل�ه�ا، أو م م!Fلg دی!ي. م م!Fلg فل?في

وم ال�اضح أن ال	راسات ال2ي ت!اول8 ه�ا ال��ض�ع م ال!اح%ة ال!ف?%ة قل�لة ج	ا ح2ى في الغ�ب، 
  وغالEا ما ت�uن ه�ه ال	راسات ت�ه�	ا ل	راسة س%<�ل�ج%ة ال*()%ة اإلن?ان%ة أو عل" ال!ف� االج�2اعي. 

  -ال�F%عة الE*�3ة؟ ل�إذا ل" یه2" ال?%<�ل�ج��ن  -
 

   

نجد في علم النفس الحديث  
تعاريف عديدة لمفهوم  
الشخصية، كما نجد عدة  
نظريات للشخصية، وعدة  
تصورات للطبيعة البشرية  
وخصائصها

في الواقع، فـإن االختالف في  
تحديد هذا المفهوم، وفي  
تحديد أبعاد الشخصية يرجع  
أيضا إلى اختالف تصورات  

ين حول  الباحثين والدارس
"الطبيعة البشرية" وخصائصها

منهم من يعتبر هذه الطبيعة  
شيئا ال يختلف عن طبيعة  
الحيوان بل هي امتداد وتطور  
لهذه الطبيعة وال شيء أكثر؛ 
وذلك وفق قوانين النشوء  
واالرتقـاء

منهم من يرى أن هذه الطبيعة  
قد كرمها هللا سبحانه وتعالى  
بخصائص ووظائف تختلف  

جذريا عن خصائص  اختالفـا  
الحيوان ووظائفه مثل العقـل  
والتدبر والروح والتعلم والعلم
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  »2022ية العام العربية في علوم وطب النفس  شخص -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

 مfل رای2?�ان (�fاحEی�رد -ع| الWrightsman, 1992 ) أسEاب ع	م اه�2ام ال?%<�ل�ج��
 به�ا ال��ض�ع إال م�خ�ا. وتf�2ل أه" ه�ه األسEاب _%�ا Yأتى: ��Mالغ�  

ال�F%عة الE*�3ة " ع�ل%ة ال �ائل �ان ال?%<�ل�ج��ن الغ���Mن Yع2ق	ون -أن تف?�� ال?ل�ك -�فه�م " - 1
  وراءها. وأن عامة ال!اس ه" ال�ی Yع�	ون إلى تف?�� ال?ل�ك -<�نه ج�ءا م ال�F%عة الE*�3ة ال غ��.

 2 -  Bذل  ال?%<�ل�ج��ن الغ���Mن یه��2ن -�ا Yع��2 "عال�%ة ال?ل�ك االج�2اعي" ��ا ت��>Y "ل
  ) إال م�خ�ا. Cross-cultural psychology(  دراسات  عل" ال!ف� ب� الfقافات (ال�قارن)

بل إن االه�2ام �ان م!)Eا على دراسة ال?ل�ك االج�2اعي في إ�ار الfقافة الغ�M%ة ب	ال م دراسة 
.H�*Eال �في إ�ار االن�2اء لل]! H�*Eال?ل�ك ال  

 ال?%<�ل�ج�� على دراسة عل" ال!ف� االج�2اعي ال2]��3ي، وعلى در  - 3�fاحEت���� ال "%dاسة ال�فا
 ت�	ی	ها ودراس2ها دراسة إج�ائ%ة (ع�ل%ة) ب	ال م ال�فاd%" الفZفاضة ال2ي �ان8 ال?%<�ل�ج%ا >�Y ال2ي
� ال�(��H ه� ال?ائ	 في ال	راسات ال!ف?%ة الغ�M%ة �]�ء هام �Eاشى دراس2ها. وه�ا ما جعل ال�الغ�M%ة ت2

  م ال	راسات االم��U3%ة. 
 �fاحEفإن ال ،>Y ومه�ا 	ق 3�uأم مف  وغ��ه" س�اء �ان�ا فالسفة أم اج�2اع�� أم نف?ان����Mالغ�

��ا ی�ل�ن م�ض�ع " ال�F%عة الE*�3ة " اه�2اما م�2ای	ا. وه�ا ما ی2]لى م ال	راسات الع	ی	ة ال2ي Eأص
في  1987في �Eعة أولى وس!ة  1974س!ة  Stevensonك8�2 م�خ�ا ح�ل ه�ا ال��ض�ع مfل �2اب 

   Buchanan، و�2اب 1990في  Al-Attas، و �2اب  1990س!ة Chaney%ة، و�2اب �Eعة ثان
. وق	 درس ه�الء ال2uاب 1994س!ة  Schultzو�2اب  1992س!ة  Wrightsman، و�2اب  1990في

م�ض�ع ال�F%عة الE*�3ة وال*()%ة اإلن?ان%ة م زواYا م(2لفة -عZها فل?في، وMعZها س%<�ل�جي أو 
  آلخ� ان�fو�Mل�جي وت�FرH.س�س��ل�جي وMعZها ا

و�8�2 أZYا -اللغة الع�M%ة وم ال�!�4ر اإلسالمي -ع| ال	راسات والw2u ال�2)لة به�ا ال��ض�ع 
 س�اء م م!�4ر فل?في أم دی!ي أم أخالقي أم نف?ي أم م م!�4ر عل" اإلن?ان )االن�fو�Mل�ج%ا(. وم

، أم�� 1981، ب��ات أح�	  1982ىء س!ةه�ه الE¡ : w2� w2uاس م���د العقاد ، عائ*ة ب!8 ال*ا�
و العانى س!ة   1990، أح�	 أك�� س!ة 1988، و س�	 م�سى س!ة 1984، الفاروقي، 1984س!ة 

1995.  
  إسهام في فه" ال�F%عة الE*�3ة: -
ت�fل ه�ه ال	راسة م�اولة لإلسهام في ت�ض%ح األس� ال!3�4ة ال2ي ی!Eغي أن تق�م عل�ها ع�ل%ة فه"  

*Eعة ال%�Fال �راسات ال!ف?%ة وخاصة لعل" نف	ة لل	راسة قاع	ت*<ل ه�ه ال ����3ة م م!�4ر إسالمي -
:   ال*()%ة م م!�4ر إسالمي إذ  قام8 ه�ه ال	راسة على دعام�2

م�اولة فه" ال�F%عة الE*�3ة ��ا جاء ذلB في -ع| اآلYات ال�3�uة واألحادی� ال*�3فة.  - 1
 في الق�آن ال3�u" مفه�ما م]�دا بل مفه�م ق�w3 إلى وس!الحr أن ه�ا ال�فه�م (ال�F%عة ا>Y "3ة) ل�*Eل

األذهان إذ Yع�2	 على وصف واقعي لإلن?ان م!� ن*أته األولى (في عال" الغ�w) إلى ی�م ال	ی (إلى عال" 
  الغ�w)، وم ب	ء ت*<له ف�ى ال�ح" إلى وفاته. 

لغ�Mي لل�F%عة الE*�3ة م خالل ت)�رات اع�2اد م!هج مقارن ب� ال�!�4ر اإلسالمي وال�!�4ر ا - 2
، وم خالل ت)�رات أخ�; أضف2ها 1994واف�2اضات أوردها ش�ل�2 (��Mالغ� �fاحEال ) وغ��ه م

 .�fاحEال   لأل-عاد ال�ق�2حة م ��ف ش�ل�2، وغ��ه م

  

سنرى عند استعراض "التصور  
اإلسالمي لهذه الطبيعة مدى  
  اختالف هذا التصور عن التصورات
التي وضعها مختلف علماء  
السيكولوجيا في الغرب، كما  
سنالحظ مدى اختالف هذه  
التصورات وتباينها عن بعضها حتى  
في إطار الثقـافة الغربية  نفسها

كان السيكولوجيون الغربيون  
يعتقدون بأن تفسير السلوك  
بمفهوم "الطبيعة البشرية " عملية  
ال طائل وراءها. وأن عامة الناس  

ن يعمدون إلى تفسير  هم الذي
السلوك بكونه جزءا من الطبيعة  
البشرية ال غير

لم يكن السيكولوجيون الغربيون  
يهتمون بما يعتبر "عالمية السلوك  
االجتماعي" كما تبين ذلك  
دراسات  علم النفس بين الثقـافـات  

 Cross-cultural(المقـارن) ( 
psychology إال مؤخرا (

إن االهتمام كان منصبا على
دراسة السلوك االجتماعي في  
إطار الثقـافة الغربية بدال من  
دراسة السلوك البشري في إطار  
االنتماء للجنس البشري

إن الباحثين الغربيين وغيرهم  
سواء كانوا فـالسفة أم اجتماعيين  
أم نفسانيين أم مفكرين قد  
أصبحوا يولون موضوع " الطبيعة  
البشرية " اهتماما متزايدا

الدراسة محاولة  تمثل هذه  
لإلسهام في توضيح األسس  
النظرية التي ينبغي أن تقوم  
عليها عملية فهم الطبيعة البشرية  
من منظور إسالمي بحيث تشكل  
هذه الدراسة قـاعدة للدراسات  
النفسية وخاصة لعلم نفس  
الشخصية من منظور إسالمي  
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

 Hال2)�ر اإلسالمي ال� أق	مه وق	 اع�2	ت ال�!هج ال�قارن ح2ى ت��2 أوجه ال2*ا-ه واالخ2الف ب�
 ال�ی درس�ا م�ض�ع ال�F%عة الE*�3ة وما ی2)ل بها م م�اض%ع ��Mالغ� وت)�رات ال?%<�ل�ج��

  كال?ل�ك وال*()%ة.
  :   وق	 اخ�2ت ال2)�رات ال2ي أوردها ش�ل�2 ع ال�F%عة الE*�3ة ل?���
- �u3ة؛ وهي ت)�رات أق�ب ما ت�*Eعة ال%�Fل في ��حه س2ة أ-عاد ت2)ل -الf�2ن إلى األول:  ی

 �Z2ی  Hر��س%<�ل�ج%ة ال*()%ة وال?ل�ك -)فة عامة. وق	 ��ح8 ه�ه ال2)�رات ض� ت)�ر م
 ض� م��ر م2)ل ول%� ض� م��ر م!قFع مfل ال��3ة وال]��3ة، uال��ض�ع ول |%Uال��ض�ع ون

-عاد وتأث�� ال��%§ أو ال�راثة في ال2عل"، وتأث�� ال�اضي أو ال�اض� في ال*()%ة، وغ�� ذلB م األ
  ال2ي سأتع�ض لها -ال*�ح وال2ف)�ل. 

 وت)�راته" ح�ل ه�ه األ-عاد م�ا Y?هل عل�!ا -��Mالغ� الfاني: ¨%امه -إی�اد م(2لف آراء ال?%<�ل�ج��
 -ال2)�ر ال�H أق	مه م م!�4ر إسالمي عل�ا ��Mالغ� ع�ل�2ي ال��اجعة، ومقارنة ت)�رات ال?%<�ل�ج��

) آخ� �Eعة غ�M%ة ب� أی	ی!ا ح�ل س%<�ل�ج%ة 1994ال(ام?ة ( -أن �2اب ش�ل�2 ه�ا في �Eع2ه
 ال*()%ة؛ أH أن ه�ا ال2uاب مfل -U%ة �w2 ال*()%ة Y]�ع ب� دف2%ه م]�ل ت)�رات ال?%<�ل�ج��
 ح�ل األ-عاد ال�2)لة -?%<�ل�ج%ة ال*()%ة وال?ل�ك الH�*E م خالل ن3�4ات م2ع	دة ت" ��ح ��Mالغ�

ما Yقارب ق�نا م ال�م مfل ت)�رات ال�	رسة ال2�ل�ل%ة الuالس%<%ة، وم	رسة  -عZها وت" ت	اولها م!�
ال2�ل�ل ال!ف?ي ال]	ی	ة وال�	رسة ال?ل��%ة. وه�ا �له إلى جانw ن3�4ات ج	ی	ة ن?�%ا مfل ال�	رسة 
اإلن?ان%ة وم	رسة ال?�ات وم	رسة ال2عل" االج�2اعي وال�	رسة ال�ع�_%ة. وق�ل اس2ع�اض آراء -ع| ه�ه 

."3�uأتى أه" مالمح اإلن?ان في الق�آن الY م!�4ر مقارن، أود أن أع�ض _%�ا   ال�	ارس م
- :�	
  اإلن�ان في الق
آن ال�

) ) أن لفr " -*�" ق	 ورد في الق�آن ال3�u" �اس" ج!� في 1982ت�رد ال	��2رة عائ*ة ع�	 ال�ح�
 ) ) 65آن ال3�u" في خ�?ة وس�2 () م�ضعا، ب�!�ا ورد لفr " إن?ان " في الق�  35خ�?ة وثالث�

  م�ضعا.
وح?w ب!8 ال*ا�ئ فإن مع!ى لفr "-*� " غ�� مع!ى " إن?ان " ؛ فاألول Yع!ى " �nاه� الE*�3ة 
وأع�اضها ال�ادYة " ... ب�!�ا Yع!ى اللفr الfاني " ... ارتقاء آلي ال	رجة ال2ي ت�هله لل(الفة في األرض 

، النه ال�(2/ -العل" وال�%ان والعقل وال����2، مع ماYال-� ذلB  واح�2ال تEعات الu2ل%[ وأمانة اإلن?ان
�� م ق�ته و�اق2ه، وما ی�دd%ه م ال*ع�ر Y تع�ض لالب2الء -ال(�� وال*�، وف2!ة الغ�ور -�ا كله م

  -ق	ره وم<ان2ه في ال	رجة العل%ا م درجات ال�F2ر وم�اتw الuائ!ات ".
و��ا أشارت هي نف?ها إلى ذلB  -ا�ئ في ه�ا ال����2؛ ذلB وفي ال�اقع، فإني ال أتفg مع ب!8 ال*

-  "3�uورد في الق�آن ال 	ق "�*-" rم�ة لالشارة إلى -*�3ة ال�سل واألن�%اء مع ت*ابهه" _%�ا ه�  25فإن لف
 سائ� الE*�. وق	 ورد ذلB في س�رة األن�%اء: �Mة ب�!ه" وY3ة وأع�اضها ال�اد�*Eاه� ال�n ، 8 - 2م

، وغ�� ذلB م  110، وفي س�رة الuهف:  28 - 25، وفي س�رة ه�د:  11 - 9اب�اd%":  وفي س�رة
  ال?�ر مfل:

  (ال��م!�ن ، ال*ع�اء ، Y� ،  وف)ل8).  
وه!اك مالح4ة -ال!?Eة لع	د وت�uار �ل�ة "-*�" في الق�آن ، فق	 حاول8 ال2أك	 م ال�ق" ال�H ذ��ته 

م�ة فق§ لالشارة لل]!� الH�*E  ول%�  16ت في الق�آن ال3�u" ب!8 ال*ا�ىء ، ف�ج	ت أن الuل�ة ق	 ورد 

  

محاولة فهم الطبيعة البشرية كما  
جاء ذلك في بعض اآليات  
الكريمة واألحاديث الشريفة

اعتماد منهج مقـارن بين  
المنظور اإلسالمي والمنظور  
الغربي للطبيعة البشرية من خالل  
تصورات وافتراضات أوردها  

) وغيره من  1994شولتز (
الباحثين الغربيين

اعتمدت المنهج المقـارن حتى  
تتبين أوجه التشابه واالختالف  
بين التصور اإلسالمي الذي  
أقدمه وتصورات السيكولوجيين  
الغربيين الذين درسوا موضوع  
الطبيعة البشرية وما يتصل بها  
من مواضيع كالسلوك  
والشخصية.

حسب بنت الشاطئ فـإن معنى  
" غير معنى " إنسان "   لفظ "بشر

؛ فـاألول يعنى " ظواهر البشرية  
وأعراضها المادية " ... بينما  
يعنى اللفظ الثاني " ... ارتقـاء  
آلي الدرجة التي تؤهله للخالفة  
في األرض  

ال أتفق مع بنت الشاطئ في هذا  
وكما أشارت   - التمييز؛ ذلك  

فـإن لفظ   - هي نفسها إلى ذلك  
آن  "بشر" قد ورد في القر 

مرة لالشارة إلى   25الكريم  
بشرية الرسل واألنبياء مع  
تشابههم فيما هو من ظواهر  
البشرية وأعراضها المادية بينهم  
وبين سائر البشر
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

35  "3�uوردت في الق�آن ال 	ة م�ة  182م�ة. أما �ل�ة ال!اس فق�u!م�ة ب�!�ا وردت �ل�ة "إن?ان" -)%غة ال
م�ة ، وMلغ ع	د ت�uارها مع  58ردت . أما �ل�ة "اإلن?ان" فق	 و  13واح	ة في س�رة اإلس�اء ، آYة 

م�ة ��ا قال8 ذلB ب!8 ال*ا�ىء، و��ا تأك	ت م ذلB ش()%ا -اس2ع�ال  65الل�اصg وح�وف العFف 
  ال�اس�ب.

  gات ال2ي ت2علYح)� اآل wال)ع وفي ال�اقع، فان الق�آن ال3�u" �له خFاب م�جه لالن?ان، وم
ن?ان ، أو ال!اس أو الE*� أو الق�م فق§. وم ال)عw -اإلن?ان وت�تE§ -ه في اآلYات ال2ي ذ��ت اإل

أZYا اعFاء أYة داللة عل�%ة له�ه األرقام ماع	ا االشارة إلى أن ت�uار مفه�م ما غالEا ما ی	ل على 
  اإله�2ام -ه أو على أه��2ه أو على األه�%ة واإله�2ام -ه معا.   

r " -*� " ق	 ق�ن في الق�آن ال3�u" -ال!��ة ومع ه�ا، فق	 فات8 ب!8 ال*ا�ئ أZYا االشارة إلى أن لف 
 110وال�سالة. وهل ه!اك أعلى وأع4" م?�ول%ة م ال!��ة وال�سالة ؟ و ذلB واضح في س�رة الuهف ، آYة 

ح�� Yق�ل تعالى : " قل إن�ا أنا -*� مfلu" ی�حى إلي أن�ا إله<" إله واح	 ف� �ان ی�ج� لقاء رMه فل%ع�ل 
  ¬Eادة رMه أح	ا ".ع�ال صال�ا وال Y*�ك -

، فإن ال�2أمل في الق�آن الY "3�uالحr أن ت)��3 ووصف اإلن?ان ی2)ف -ال�اق¬%ة؛ >Y ومه�ا
  فاإلن?ان

  -"3�uك�ا وصف في الق�آن ال-  ی2عل" و ی!?ى، و3أث" و3!	م، و3]�	 و3*<�، و Y]�ع و3)��، و�3م
�ى -ال!ف� و Z3و ،�w ال�ال وال�!�Y ، و	ع?Y قى و*Y ال)فات و3<ف�، و ال!c%�، وغ�� ذلB م

وال()ائ/ ال��تFEة -(لg اإلن?ان وت3�u!ه وسل��ه، وس¬%ه في ال�%اة ال	ن%ا، وم)��ه ی�م ال	ی، ��ا 
وصف8 ال!ف� -ع	ة صفات -�?w األح�ال ال2ي ت�uن عل�ها: فق	 ت�uن مl�F!ة، س�3ة، راض%ة، و ز�%ة، 

�او) ، وخ��fة، وخائEة وغ�� ذلB م ال)فات واألح�ال و ق	 ت�uن ل�امة، أمارة -ال?�ء، م�س�سة ( -ف2ح ال
ال2ي ت2)ف بها ال!ف� ال�اح	ة، وال2ي ت2]لى في سل�ك اإلن?ان ال�H ت?%�F عل%ه أح%انا  ال!ف� 
ال�l�F!ة _%<�ن وفg ما ی�2%ه هللا و�3تZ%ه، ��ا ق	 ت?2��ذ عل%ه ال!ف� األمارة -ال?�ء ف�!	فع في م!�	ر 

 ال!ف� الل�امة -ال��صاد؛ إذ ت	فعه ه�ه األخ��ة لل�ج�ع إلى حالة ال!ف� إشEاع ال�®Eات وال*ه� uات. ول
ال�l�F!ة؛ وذلB -اإلس2غفار والM�2ة والع�ل ال)الح، وه<�ا دوال%B ح�� Y?��2 اإلن?ان في ص�اع مع 

ه�م ال!ف� وم]اه	ة لها ل��تقى بها إلى درجات اإل�Yان العل%ا، وق�" اإلح?ان الع�4ى، أو Y?2?ل" و3!
  ل�2	ح�ج إلى أسفل ال	ر�ات.

وMاخ2)ار، فان اإلن?ان ق	 وصف في الق�آن ال3�u" وصف واق¬%ا ی���2 ب���  ال)فات اإلY]اب%ة 
 ه�ا ال�صف ل%� وصفا uن الع4%". ول�uائ!ات في ه�ا الuاقى ال- وال)فات ال?ل�%ة ال2ي ت��� ه ع

لY "3�uالحr م	; تعق	 ال�F%عة الE*�3ة، وصع�Mة ن�F%ا تF%?E%ا بل إن ال�E22ع له�ا ال�صف في الق�آن ا
إخZاعها لل	راسة ال��2?�ة وال�(2)�ة ال*يء ال�Y H?2	عى تZاف� جه�د العل�اء وال�(2)� في 
�ا %�م(2لف م]االت العل�م اإلن?ان%ة ومای�تE§ بها م عل�م ��%¬%ة و��Mل�ج%ة لفه" ه�ا اإلن?ان فه�ا ص

%ة م?�2اه في م(2لف ال�]اال   ت ال�وح%ة والعقل%ة وال�ادYة. وت̈�
ورغ" ه�ه ال)ع�Mة فإني سأحاول _%�ا یلي  إی�اد ت)!%[ م(2)� ومE?§ له�ا ال�صف ح?w فه�ي 
آلYات ال��� ال�<%"، وMع| األحادی� ال*�3فة على أن �FYر ه�ا الفه" و3غ!ى -�(2لف ال2)�رات 

��ث اإلم��U3%ة ال2ي ی!Eغي أن ت	ع" ال2)�رات Eراسات وال	ها و تف2ح أمامها آفاقا وال��ال!3�4ة أو ت)
  ج	ی	ة للفه" وال2�ل�ل واإلس2!2اج. 

  

في الواقع، فـان القرآن الكريم  
كله خطاب موجه لالنسان، ومن  
الصعب حصر اآليات التي تتعلق  
باإلنسان وترتبط به في اآليات  
التي ذكرت اإلنسان ، أو الناس  
أو البشر أو القوم فقط

وصف في القرآن  كما  - اإلنسان  
يتعلم و ينسى، ويأثم   - الكريم

ويندم، ويجحد ويشكر، و يجزع  
ويصبر، ويؤمن ويكفر، و يشقى  
و يسعد، و يحب المال والبنين، 
ويضحى بالنفس والنفيس، وغير  
ذلك من الصفـات والخصائص  
المرتبطة بخلق اإلنسان وتكوينه  
وسلوكه، وسعيه في الحياة  
الدنيا، ومصيره يوم الدين

وصفت النفس بعدة صفـات  
بحسب األحوال التي تكون عليها: 
فقد تكون مطمئنة، سوية، 
راضية، و زكية، و قد تكون  
لوامة، أمارة بالسوء، موسوسة ( 
بفتح الواو) ، وخبيثة، وخائبة  
وغير ذلك من الصفـات واألحوال  
التي تتصف بها النفس الواحدة

قد تستحوذ عليه النفس األمارة  
دفع في منحدر إشباع  بالسوء فين

الرغبات والشهوات. ولكن  
النفس اللوامة بالمرصاد؛ إذ  
تدفعه هذه األخيرة للرجوع إلى  
حالة النفس المطمئنة؛ وذلك  
باإلستغفـار والتوبة والعمل الصالح
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وال�2أمل له�ا ال�صف Yالحr أن اإلن?ان ق	 وصف م ��ف ال(الg في �2ا-ه الع��3 وصفا د¨%قا 
: خل%فة في األرض، صاحw ب%ان وعل" وح�3ة،  -إY]اب%ا إذا وصف وصفا-وواق¬%ا؛ فه�  أH اإلن?ان 

وه� مفZل على العال��  -العقل وال�%ان، و س]	ت له ال�الئuة -أم� م هللا تعالى، وق	 خلقه هللا تعالى 
: ض¬%[، nل�م، جه�ل، هل�ع، �!�د،  ع]�ل، غ��ر، مف?	  -إذا وصف سل�%ا-في أح? تق�3". وه� 

�اغ في حالة االس2غ!اء، ق�2ر، مع�ض في حالة ال!ع�ة، ی�lس، وق!�² إذا  في األرض، وسافB لل	ماء،
  أصا-ه ال*�، فاج� و�اف� -أنع" هللا. 

وق	 وصف الق�آن ال3�u" م(2لف أ-عاد اإلن?ان ال]?�%ة والعقل%ة وال�ج	ان%ة،ك�ا أشار إلى م]االت 
وE!3غي أن أش�� ه!ا أن وصف ن*ا�ه، وال�2اماته ن�� رMه، ونف?ه، وج�اع2ه، وم]�2عه، ون�� أم2ه. 

 :  الق�آن ال3�u" لل�F%عة الE*�3ة ذو م?�3�2
  عام Y*�2ك _%ه �ل الE*� -غ| ال!�4 ع أم�ه" وأدYانه" وثقافاته" .-م?�2; ��%عي - 1
ع�لي Y?�� _%ه الE*� ع -عZه" -عZا و23فاوت�ن _%�ا ب�!ه" -اإل�Yان والع�ل - م?�2; إ�Yاني - 2

  في ال�uن .  ال)الح واتEاع س! هللا
وم ال�اضح، أن م�ض�ع ه�ه ال	راسة ه� ال�?�2; األول، أما ال�?�2; الfاني _%�2اج إلى دراسات 

  م2ع�قة أخ�;. 
 اعE2ار الق�آن ال3�u" م)	را الس2(الص ت)�رات  >�Y ه�ا ال2)�ر ، فانه gقائ�ة على الفه" - ووف

 H�*Eال�?3�2ات ال2ال%ة: - ال w?ح  
��� األول -أ ��)�رات شاملة ل2ف?�� ال�uن و م�قع اإلن?ان في ه�ا ال�uن؛ وذلB في إ�ار :  تال

  ع�ل%ة تفاعل%ة تuامل%ة  ت!2قل م عال" ال*هادة إلى عال" ال*ه�د، وم عال" ال*ه�د إلى عال" ال*هادة.
��� ال�اني: -ب ��ت)�رات أقل ش��ل%ة ل2ف?�� ال�%اة على األرض، وس! ال2ار3خ واألم"   ال

  ت مه�ا �ان8 ه�ه ال�]�2عات واألم" وال�Zارات ال2ي قام8 ف�ها.وال�]�2عا
��� ال�ال!: -ج ��ت)�رات م�2سFة ال�	; ل2ف?�� ال!4" وال�!�4ات ال2ي ی!*lها اإلن?ان (ن4ام  ال

ال�<" ، ن4ام األس�ة ، ن4ام الع�ل وغ�� ذلB م ال!4" ) ض� إ�ار حZارH مع� وض� ن?g دی!ي 
  م�	د .

��� ال
  -د��ت)�رات صغ��ة ل2ف?�� ال?ل�ك الف�دH، وال*()%ة، وسل�ك الف�د مع اآلخ�3   ا$ع:ال
  في إ�ار ج�اعي أو غ�� ج�اعي. 

 أن ن��� ب� دراسة اإلن?ان في صفاته الE*�3ة >�Y ;�2?3ة وتفاعل ه�ه -وفي إ�ار ه�ا ال��Fالف
 اإلن?ان ال��م -ا¶ ال�H ی2)ف �Mة أخ�;، و%lفات أخال¨%ة وسل��%ة قائ�ة ال)فات مع ع�امل ب�(-

 أن نقارن ب� سل�ك ال��م وال�!افg و الuاف�، وغ�� ذلB م ال2)!%فات >�Y ی!%ة. ��ا	ة ال	على العق�
  ال2ي ق	 ت�تE§ -أن�ا² سل��%ة مع�!ة.

وح?w ه�ا ال!��ذج، فانه ی!Eغي ال(�وج م ال!�4ة ال*��ل%ة لل�4اه� ال�(2لفة، والU%ام ب	راسات 
ح?w -لفه" عال" ال*هادة (ال�اقع) . وه�ا ما ی!ق/ ���fا م ال	راسات اإلسالم%ة ال�عاص�ة  م2ع�قة  

إذ -ق�8 ت]�2 ال�ق�الت ال��تFEة -�ا "w[Y أن ت�uن األم�ر عل%ه" أو "ما ی!Eغي أن ت�uن عل%ه" ؛  -رأیي
ما ��ا ه�؛ أH وه�ا  م�قف أخالقي أو فل?في وaن �ان ض�ور3ا -الفعل إال أنه غ�� �اف لفه" واقع 

 wلF2ن عل%ه" ی�>Y غي أنE!ر اإلم<ان، بل إن إصالح واقع ما و االن2قال -ه إلى ما "ی	فة م�ض�¡%ة ق(-
  فه�ه أوال .

  

حيث يستمر اإلنسان في صراع  
مع النفس ومجاهدة لها ليرتقى  
بها إلى درجات اإليمان العليا، 
وقمم اإلحسان العظمى، أو  
  يستسلم وينهزم ليتدحرج إلى
.أسفـل الدركات

أن اإلنسان قد وصف من طرف  
الخالق في كتابه العزيز وصفـا  
دقيقـا وواقعيا؛ فهو  أي اإلنسان  

:   - إذا وصف وصفـا إيجابيا- 
خليفة في األرض، صاحب بيان  
وعلم وحرية، وهو مفضل على  
العالمين  بالعقـل والبيان، و  
سجدت له المالئكة بأمر من هللا  

تعالى في  تعالى، وقد خلقه هللا  
أحسن تقويم.

:  - إذا وصف سلبيا- هو  
ضعيف، ظلوم، جهول، هلوع، 
كنود،  عجول، غيور، مفسد في  
األرض، وسافك للدماء، طاغ في  
حالة االستغناء، قتور، معرض في  
حالة النعمة، يئوس، وقنوط إذا  
أصابه الشر، فـاجر وكافر بأنعم  
هللا

أن أشير هنا أن وصف القرآن  
عة البشرية ذو  الكريم للطبي

مستويين: 
عام يشترك  - مستوى طبيعي - 1

فيه كل البشر بغض النظر عن  
أممهم وأديانهم وثقـافـاتهم .

عملي يسمو  - مستوى إيماني - 2
فيه البشر عن بعضهم بعضا  
ويتفـاوتون فيما بينهم باإليمان  
والعمل الصالح واتباع سنن هللا  
في الكون . 
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�ر إسالمي" ی!	رج في إ�ار  فه" ه�ه ووفg ه�ا ال!��ذج، فان م�اولة فه" "ال�F%عة الE*�3ة م م!4
  ال�?3�2ات ال�*ار إل�ها أعاله وM)فة أخ/ ال�?�2; ال�ا-ع.

وعلى الEاح� ال�?ل" أن Yفه" ه�ه ال�?3�2ات واأل-عاد في م(2لف م]االت ال�%اة وال�%ادی العل�%ة. 
 أن ن!Fلg إلى وح?w اع2قادH فإن ه�ا الفه" ض�ورH ق�ل االن2قال إلى ال!اح%ة الU%�F2%ة؛ إذ ال >�Y

� العل�ي م	; �Eم*2غل -ال Hفي على أ)Y في أذهان!ا. وال H�4!ال wقي دون وض�ح ال]ان%�F2ال wال]ان
ارتEا² ال!3�4ة -الg��F2 وه�ا األخ�� -ال!3�4ة إلى ح	 جعل ��رت ل%ف� Yق�ل: " ل%� ه!اك أH شيء 

ث� "م ع�ل -�ا Yعل" عل�ه هللا ما ل" ت�F%قي أح? م ن3�4ة ج�	ة". وق	 جاء في ه�ا ال�ع!ى في األ
 Yعل"".>Y  

وق�ل أن أتع�ض له�ه األ-عاد وال()ائ/ ��ا جاءت في الق�آن ال3�u" أفZل إی�اد ت)�ر ال�F%عة 
الE*�3ة في إ�ار عل" ال!ف� -الغ�ب؛ إذ أن اله	ف األساسي له�ه ال	راسة ه� إج�اء ال�قارنة ب� ت)�رات 

%�Fلل ��Mالغ� عة الE*�3ة ولل*()%ة مع ال2)�ر اإلسالمي لل�F%عة الE*�3ة ��ا أق	مه في ال?%<�ل�ج��
  ه�ه ال	راسة، على أن ت2ل� ه�ه ال	راسة دراسة أخ�; ت�ضح معال" ال*()%ة م م!�4ر إسالمي. 

 Bن3�4ة؛ ذل �اد· وأسEم وأود أن أوضح م اآلن أن ه�ه ال�عال" ل ت�uن إال ن3�4ة؛ أE¡ Hارة ع
لى ال]انw ال�F2%قي Yع!ى إما دراسة نف?%ة (سل�ك) ال!اس عامة ونف?%ة (سل�ك) ال�?ل�� ألن االن2قال إ

خاصة ��ا ه� (ال?ل�ك) في ال�اقع -)فة م�ض�¡%ة؛ أو االن2قال إلى ع�ل%ة الw3�[2 (ال�(��H أو 
  ال��	اني أو �ل�ه�ا)  لEع| ال2)�رات ال!ف?%ة اإلسالم%ة؛ وaخZاعها لل2�ل�ل ال�uي والu%في. 

  ال.-,+ة م* ال�()�ر الغ
%ي: -
) في �2ا-ه "ن3�4ات ال*()%ة" ع	ة أسlلة ت2عل�F- g%عة "ال*()%ة الE*�3ة"، 1994��ح ش�ل�2 (

 على ن3�4ة واح	ة لل*()%ة. ول�ا فق	 ع!�ن ��Mالغ� م�2	ئا �2ا-ه -ال2أك�	 على ع	م اتفاق ال?%<�ل�ج��
ة ال*()%ة " مfال. وق	 أك	 ش�ل�2 -أن ت)�ر ك2ا-ه "ن3�4ات ال*()%ة" ب	ال م وضع ع!�ان "ن3�4

 gني ش()%ا أتفaة ن3�4ة ح�ل ال*()%ة. وYفي أ wع��2 أه" جانY مه م!�4 ما	قY H3ة ال��*Eعة ال%�Fال
 أن تق	م ن3�4ة في "ال*()%ة" إذا ل" تفه" خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة ول� فه�ا >�Y ؛ إذ ال	مع ه�ا ال2أك�

  لفه" د¨%قا وشامال -ق	ر ما ت�uن ال!3�4ة د¨%قة وشاملة، والع<� ص�%ح.ج�ئ%ا. وMق	ر ما Y<�ن ه�ا ا
ن3�4ة حاول ج�عها في ت?ع فlات أو ات]اهات ���; ح�� ب� أن  18أورد ش�ل�2 في �2ا-ه ال����ر 

لuل ات]اه نH�4 م ه�ه االت]اهات اف�2اضاته، ��ق -�fه، وت�	ی	ه  ل�فه�م ال*()%ة وت)�ره أل-عاد 
ئ/ ال�F%عة الE*�3ة. وس�u2ن ت)�رات ه�ه  االت]اهات ن�� ال�F%عة الE*�3ة م��ر ال*()%ة وخ)ا

  ال�قارنة _%�ا -ع	 .
 أن ت�ج	 >�Y ح<�ا على ش�ل�2 بل �ة ال�(2لفة ل%%Mوفي ال�اقع، فإن إی�اد ن3�4ات ال*()%ة الغ�

  ه�ه ال!3�4ات في أH �2اب لل*()%ة وأح%انا في أH �2اب في عل" ال!ف� العام.
م ش�ل�2 ع	ة ح]ج ل�Zورة دراسة م�ض�ع ال*()%ة، وم أه" ه�ه ال�]ج تأك�	ه على أن أه" ق	

  ال�*<الت ال2ي  تعان�ها الE*�3ة حال%ا �ال�]اعة وال2ل�ث وال]��3ة واإلدمان س��ها "الE*� أنف?ه"".
) وه� صاحw ن3�4ة في ال*()%ة 1957ق�ل ماسل� ( -في ه�ا ال�]ال  -وم�ا اس2*ه	 -ه ش�ل�2 

وم ال�	افع� ع "إن?ان%ة اإلن?ان" ومفاد ق�له ه� : " إذا ��رنا ال�F%عة الE*�3ة فإن!ا ن�Fر �ل شيء، 
إذ ب�لB ن�3ل أه" أسEاب الف�ضى في العال""؛ ف�?w ماسل� فإن الف�ضى ال2ي Yعان�ها اإلن?ان في ه�ا 

%ة سل��ه.   الع)� راجعة إلى الع]� ع ت�3�F ش()�2ه وت̈�

  

بين دراسة    يمكن أن نميز
- اإلنسان في صفـاته البشرية  

الفطرية وتفـاعل هذه الصفـات  
مع عوامل بيئية أخرى، وبين  
اإلنسان المؤمن با� الذي  
يتصف بصفـات أخالقية وسلوكية  
قـائمة على العقيدة الدينية

ينبغي الخروج من النظرة  
الشمولية للظواهر المختلفة، 
والقيام بدراسات متعمقة  لفهم  

شهادة (الواقع) . وهذا ما  عالم ال
ينقص كثيرا من الدراسات  

اإلسالمية المعاصرة  

) في  1994طرح شولتز (
كتابه "نظريات الشخصية" عدة  
أسئلة تتعلق بطبيعة "الشخصية  
البشرية"، مبتدئا كتابه بالتأكيد  
على عدم اتفـاق السيكولوجيين  
الغربيين على نظرية واحدة  
للشخصية

الشخصية  إن إيراد نظريات  
الغربية المختلفة ليس حكرا على  
شولتز بل يمكن أن توجد هذه  
النظريات في أي كتاب  
للشخصية وأحيانا في أي كتاب  
في علم النفس العام

إنه بالفهم الصحيح، فقط، ألنفسنا  
وللذين من حولنا نستطيع  
التوافق أحسن مع مشكالت  
الحياة العصرية، وأن هذا أهم  

دة أو تحقيق  من إنتاج أسلحة جدي
انتصارات جديدة في ميدان  
.التكنولوجيا
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 أما ش�ل�2 نف?ه ف���	 : "إنه -الفه" ال)�%ح، فق§، ألنف?!ا ولل�ی م ح�ل!ا ن?F2%ع ال�2افg أح?
مع م*<الت ال�%اة الع)�3ة، وأن ه�ا أه" م إن2اج أسل�ة ج	ی	ة أو ت�ق�g ان2)ارات ج	ی	ة في م�	ان 

 �F2ة م�ات -أن ال	ال2ار3خ ع ر الu2!�ل�جي ق	 ی�د; إلى ع�اقw خ��Fة ع!	ما Y?2ع�ل الu2!�ل�ج%ا. وق	 ب�
."wوج�!اء وغل%4ي القل   م ��ف أش(اص -(الء وأنان��

اب2	اء -ال��ب العال�%ة األولى وان2هاء -وMالفعل، فق	 ب�!8 ال��وب ال��u; ال2ي ن*�8 في ه�ا الق�ن 
��3�3ة في ال]�ائ� وح�ب الف�2!ام -��ب ال(ل%ج وما ب�!ه�ا م ث�رات وح�وب وان2فاضات مfل ال�fرة ال2

وال��وب ب� الع�ب وال�ه�د وغ�� ذلB م ال��وب ال2ي ان	لع8 وما ت�ال ت!	لع في م(2لف أرجاء 
�%[ ی2)�ف اإلن?ان ال�غ�ور وال4ال" في الu2!�ل�ج%ا ال��M%ة و3?(�ها السE¬2اد اآلخ�3 وقه�ه"  -العال"

  ه" واالع2	اء على ش()%اته" وح�3اته" وح�ماته".وتع�ی�ه" وال�u!2ل به"، وح�مانه" م خ��ات

 فه�ها ل!ف?ها ل2]اوز م*<التها الع�3)ة ال2ي ت�اجهها �?�وح�� إن أع4" أمل للE*�3ة یf�2ل في ت
في ه�ا الق�ن والق�ن ال�H یل%ه بل وفي ال�?2ق�ل على اإل�الق مfل ال�]اعة والFEالة واالن��افات 

ل�!ا_%ة للف�Fة والعقل وال*�ائع ال?�او3ة، فإن دراسة ال*()%ة وMاقي ف�وع األخال¨%ة وال?ل��%ة ال�(2لفة ا
ق	 ت�uن أه" إسهام لعل" ال!ف� في إنقاذ الE*�3ة م ه�ه   -إذا ب!�8 على أس� سل%�ة - عل" ال!ف� 
  ال�*<الت. 

اح��2: وعل%ه، فإن ل	راسة م�ض�ع ال�F%عة الE*�3ة اع�2ادا على ال�!هج  ال�قارن أه�%ة ق)�; م ال!
ال!3�4ة والU%�F2%ة، وذلB الرتEا² ه�ا ال��ض�ع -��ض�ع "ال*()%ة". وال ی!Eغي أن یEقى ه�ا ال�]ال 
ح<�ا على ال!3�4ات الغ�M%ة ال2ي تغفل ال2]ارب اإلن?ان%ة في إ�ار الfقافات األخ�;؛ أH الfقافات ال2ي ال 

  ال�?%�%ة. - تق�م على األص�ل ال�ه�دYة

عامة و عل" ال!ف� في الغ�ب خاصة أن Y?ه" في إنقاذ الE*�3ة م األخFار فهل F2?Y%ع عل" ال!ف� 
  ال2ي ت2ع�ض لها حال%ا أو ال2ي ق	 ت2ع�ض لها في ال�?2ق�ل في ه�ه ال�%اة ال	ن%ا؟

وهل لعل" ال!ف� عامة و لالت]اه اإلسالمي في عل" ال!ف� خاصة أH دور في إنقاذ الE*�3ة في ال�%اة  
  ال	ن%ا وفي اآلخ�ة؟ 

�ان س�االن ال أزع" -أن!ي سأج�w ع!ه�ا، بل الغ�ض م ��حه�ا ت�%ان أه�%ة عل" ال!ف� في فه" ه
ال�F%عة الE*�3ة، وفي فه" ال*()%ة وما ی�تE§ بها م سل�ك -*�H، وMال2الي في إم<ان%ة إسهام ه�ا الفه" 

عل" ال!ف� ق	 أن  -خاصة م م!�4ر إسالمي-في حل -ع| م*<الت الE*�3ة. وال ی!Eغي ال�ع" أب	ا 
 أن ت?ه" ب	ورها في إنقاذ >�Y ة ال2ي%¬%�Fالعل�م اإلن?ان%ة وال Y<�ن ب	Yال للعل�م ال*�¡%ة وغ��ها م
 �الE*�3ة؛ ولعل أح? إ�ار ل2�ق�g ه�ا اله	ف ه� اإل�ار ال�H ت2فاعل _%ه ه�ه العل�م وتu2امل م ح�

 ح�� ال��ض�ع وال�!هج.ال��ض�ع وال�!هج دون أن یه%� عل" ما على -U%ة العل�م م  

وعل%ه، فق	 ارتأی8 اس2ع�اض ت)�ر إسالمي لل�F%عة الE*�3ة م خالل أ-عاد وخ)ائ/ ال�F%عة 
الE*�3ة ال2ي اق�2حها ش�ل�2 وغ��ه م ال?%<�ل�ج�� ال�عاص�3، وم خالل أ-عاد إضا_%ة اق�2ح2ها 

�اما ألنه ی2علg -اج2هاد -*�H. وaني كاج2هاد في ه�ا ال��	ان؛ مع ال2أك�	 على أن ه�ا ال2)�ر ن?�ي ت
أؤ�	 ه�ه الف�uة -ق�ة ح2ى یEقى الEاب دائ�ا مف�2حا على م)�ا¡%ه لإلسهام في ه�ا ال��	ان دون �لل أو 

  ملل، ودون أن ی	عى أح	 أنه ما ت�ك لآلخ�3 ما Y?ه��ن -ه!

  

إن أعظم أمل للبشرية يتمثل في  
تحسين فهمها لنفسها لتجاوز  

يصة التي تواجهها  مشكالتها العو 
في هذا القرن والقرن الذي  
يليه بل وفي المستقبل على  
اإلطالق مثل المجاعة والبطالة  
واالنحرافـات األخالقية والسلوكية  
المختلفة المنافية للفطرة والعقـل  
والشرائع السماوية

هل يستطيع علم النفس عامة و  
علم النفس في الغرب خاصة أن  

من  يسهم في إنقـاذ البشرية  
األخطار التي تتعرض لها حاليا أو  
التي قد تتعرض لها في  
المستقبل في هذه الحياة الدنيا؟

هل لعلم النفس عامة و لالتجاه  
اإلسالمي في علم النفس خاصة  
أي دور في إنقـاذ البشرية في  
الحياة الدنيا وفي اآلخرة؟ 

خاصة من  - ال ينبغي الزعم أبدا
أن علم النفس    - منظور إسالمي

قد يكون بديال للعلوم الشرعية  
وغيرها من العلوم اإلنسانية  
والطبيعية التي يمكن أن تسهم  
بدورها في إنقـاذ البشرية

ارتأيت استعراض تصور إسالمي  
للطبيعة البشرية من خالل أبعاد  
وخصائص الطبيعة البشرية التي  
اقترحها شولتز وغيره من  
السيكولوجيين المعاصرين، ومن  

إضافية اقترحتها    خالل أبعاد
كاجتهاد في هذا الميدان
 

Bassaaer Nafssania: N° 36 Winter 2022 (March Supplement)  :( ملحق شهر مارس ) 2022شتاء  36الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

13  � �



  »2022النفس  شخصية العام العربية في علوم وطب   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

ولعل ال�2أمل في اإلن2اج  العل�ي الغ��3 -الغ�ب في ه�ا ال��	ان وغ��ه Yالحr م	; ص�� العل�اء 
� وم�اوالته" ال	ائEة إلضافة شيء ج	ی	 للعل" ول� �ان ضl%ال. و�FM%عة �Eراسة وال	على ال �fاحEوال

� ما وصل إل%ه عل" ما ح2ى ت�uن ال�ال، فإن أYة إضافة ج	Yة للعل" ت�uن -اإل�الع أوال على آخ
  اإلضافة أو االخ2الف مع ما ه� �ائ على ب�!ة ودراYة.

 ح�ل ال�F%عة الE*�3ة، فإن ش�ل�2 نف?ه ق	 أك	 في �2ا-ه ��Mالغ� وM()�ص ت)�رات ال?%<�ل�ج��
 ال�*ار إل%ه أعاله أن ال!3�4ات ال?%<�ل�ج%ة ال2ي وضع8 ح�ل ال*()%ة ق	 اخ2لف8 _%�ا ب�!ها في

 H3ة وال*()%ة اإلن?ان%ة؛ أ�*Eعة ال%�F; تأث��ها في ال	لة ال�2علقة -األ-عاد اآلت%ة، ومlاألس اإلجا-ة ع
أن ال?%<�ل�ج�� ق	 اخ2لف�ا ح�ل تأث�� ه�ه األ-عاد في ال?ل�ك وال*()%ة؛ _EعZه" ی�لى مfال أه�%ة 

�%ة أك�� ل�اض� الف�د أه - ك�ا س!�; -أك�� ل�اضي الف�د (م�حلة الFف�لة) ب�!�ا YعFى -عZه" 
وم?2ق�له. وMالفعل، فإن االخ2الف ح�ل ه�ه األ-عاد وم	; تأث�� �ل واح	 م!ها ه� ال����Y H �ل ن3�4ة 

  ع أخ�; ح2ى في إ�ار الfقافة ال?%<�ل�ج%ة الغ�M%ة نف?ها.
  و_%�ا Yأتي األ-عاد ال2ي اخ2لف ال?%<�ل�ج��ن الغ���Mن في م	; تأث��ها في ال?ل�ك وال*()%ة:

  ال��3ة أم ال��2%ة ؟ -
  ال�راثة أم ال��lة (ال��%§) ؟ -
  ال�اضي أم ال�اض� ؟ -
  ) ؟ Universality) أم العال�%ة (  uniquenessال2ف�د، ال�2ای� (  -
  ال�2ازن أم ال!�� ؟ -
  ال2فاؤل أم ال2*اؤم ؟ -

ألحادی� ال*�3فة  لق	 ارتأی8 تق	Y" ت)�ر إسالمي له�ه األ-عاد وفg فه�ي لEع| اآلYات ال�3�uة وا
 م!ه" ��Mوخاصة الغ�  ال?%<�ل�ج���fاحEال ح?w - مع إضافة أ-عاد أخ�; غفل ع!ها ش�ل�2 وغ��ه م

� ت*<ل ه�ه األ-عاد وال2)�رات ال��تFEة بها م م!�4ر مقارن (م م!�4ر  - إ�العي ال��2اضع��-
ت)�ر خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة إضافة للف�u الH�*E في  - ك�ا س%أتي ذلB _%�ا -ع	-إسالمي وغ�Mي) 

 م�ا ق	 Y*<ل قاع	ة أح? لفه" ال?ل�ك الH�*E وال*()%ة اإلن?ان%ة. وأك�ر أن ه�ا الع�ل ¡Eارة ع
ع�ل قاع	Y Hع�2	 على ت)�ر نH�4 قابل لإلث�اء وال2ع	یل وال2غ��� وال�3�F2 مfل أH م]ه�د -*�H بل 

.�3�F2ح وال%�  ه� أح�ج ما Y<�ن لإلث�اء وال2)
  

  8 ال67+عة ال4.
	ة م* م()�ر إسالمي خ,ائ
لق	 تع�	ت وضع الع!�ان به�ا ال*<ل "خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة م م!�4ر إسالمي" ول%� 
"خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة م ال�!�4ر اإلسالمي" ح2ى أب� أن ه�ا ال2)�ر نف?ه ¡Eارة ع ت)�ر 

ال�]ال ال���H ال�H ی!Eغي تuاتف ن?�ي ی2علg -فه�ي لل!)�ص وح2ى ال أغلg -اب االج2هاد في ه�ا 
ال]ه�د _%ه مfل -اقي ال�%ادی. و�MدH أن أش�� إلى أن ال2)�ر اإلسالمي لل�F%عة الE*�3ة وخ)ائ)ها 
 ول*()%ة اإلن?ان ت)�ر ح��H شامل م ال)عw اخ�2اله. و�ل ع�ل%ات االخ�2ال ال2ي نق�م بها م

ه	ف تF%?Eه وتق�E3ه لألفهام، وMه	ف اع�2اده خالل وضع ت)�رات ف�¡%ة له�ا ال2)�ر ال*امل إن�ا ب
� العل�ي في م(2لف ال�%ادی العل�%ة. �Eأرض%ة أو إ�ارا ن3�4ا لع�ل%ات ال2!��4 وال  

 

  

المتأمل في اإلنتاج  العلمي  
الغزير بالغرب في هذا الميدان  
وغيره يالحظ مدى صبر العلماء  
والباحثين على الدراسة والبحث  

إلضافة شيء  ومحاوالتهم الدائبة  
جديد للعلم ولو كان ضئيال

لقد ارتأيت تقديم تصور إسالمي  
لهذه األبعاد وفق فهمي لبعض  
اآليات الكريمة واألحاديث  
الشريفة  مع إضافة أبعاد أخرى  
غفـل عنها شولتز وغيره من  
الباحثين السيكولوجيين وخاصة  

حسب إطالعي  - الغربيين منهم  
المتواضع

عبارة عن  أن هذا التصور نفسه  
تصور نسبي يتعلق بفهمي  
للنصوص وحتى ال أغلق باب  
االجتهاد في هذا المجال الحيوي  
الذي ينبغي تكاتف الجهود  
فيه مثل باقي الميادين

أن التصور اإلسالمي للطبيعة  
البشرية وخصائصها ولشخصية  
اإلنسان تصور حيوي شامل من  
الصعب اختزاله

كل عمليات االختزال التي نقوم  
بها من خالل وضع تصورات فرعية  
لهذا التصور الشامل إنما بهدف  
تبسيطه وتقريبه لألفهام، وبهدف  
اعتماده أرضية أو إطارا نظريا  
لعمليات التنظير والبحث العلمي  
.في مختلف الميادين العلمية
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) -ال!?�ي ��Mالغ� وE!3غي أن أش�� إلى أن ال�قارنة ه!ا م -اب مقارنة ال!?�ي (م�قف ال?%<�ل�ج��
 (فه�ي اإلسالم��Mالغ� ي) ، ول%� م -اب مقارنة ال�Fلg -ال!?�ي، وه�ا رغ" مع�ف2!ا -أن ال?%<�ل�ج��

  ی!Fلق�ن في األصل م خلc%ة دی!%ة أو فل?c%ة غالEا ما Y(ف�نها رغ" تأث�ه" بها -)فة شع�ر3ة أو الشع�ر3ة.
 ال2أك�	 عل%ه ه� أن ه�ا ال2)�ر ال!H�4 ال�H ی!Fلg م فه" ال!)�ص?�2?Y اإلسالم%ة  و م�ا

��ث ام��U3%ة -اس2ع�ال ع�!ات م ال�?ل�� مع م�اعاة الع�� وال�?3�2ات ال3�M�2ة Eع" ب	غي أن یE!ی
(ال2عل%�%ة) وال]!� وغ�� ذلB م ال�2غ��ات األساس%ة؛ وذلB ل	راسة العالقة ب� ال2)�رات ال!3�4ة 

 وال?ل�ك الع�لي ال�H ی!�gf أصال م ه�ا
  -آخ�. وaلى جانw ه�ا ال2أك�	 ی!Eغي أن نه2" -ال]�انw اآلت%ة :   ال2)�ر ال!H�4 -*<ل أو  

��فه�م نف?ي ح	ی�   ال*()%ة ح�ل خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة وح�ل أوال : ل�ضع ت)�ر إسالمي
ی!Eغي ت�ض%ح ال��قف اإلسالمي ح�ل ثالثة  أ-عاد ���; ت2ف�ع ع!ها -�F%عة ال�ال أ-عاد ف�¡%ة، وه�ه 

  األ-عاد ال��u; هي : 
وت2ف�ع ع ه�ا الEع	 ع�ل%ة ال(لg األولى آلدم ونفخ ال�وح _%ه. ون2uفي في ه�ا  خل: اإلن�ان: -1

-�ا أخ��نا -ه الق�آن ال3�u" إذ اآلYات في ه�ا ال�]ال واض�ة ج	ا. وE!3غي ات(اذها  -ح?w رأیي- ال�]ال 
  ال. قاع	ة لفه" أساس خلg الE*� ال�H خلg أصال في أح? تق�3": ج?�ا وروحا وعق

  وت2ف�ع ع ه�ا الEع	 �ل األ-عاد ال�2علقة : ح+اة اإلن�ان ( في ال?+اة ال�ن+ا): -2
  -(لg اإلن?ان م نFفة أم*اج ( الEع	 ال���H أو ال���ل�جي ). - ا

  ب!*ا�ات اإلن?ان في �ل ال�?3�2ات الف�دYة وال]�ا¡%ة وال�]�2¬%ة. -ب
  ق2)ادYة واالج�2ا¡%ة وغ��ها م ال�%ادی.ب!*ا�ات اإلن?ان في �ل ال�%ادی ال�وح%ة واال -ج
�%اة اإلن?ان  - gال�2عل 	عEان ف�¡%ان ����ان ه�ا:  - على األرض-وه�ا ال	له -ع  
  -ع	 ال¬Eادات : وم]ال االج2هاد _%ه م�	ود ن?�%ا إال _%�ا ی2علg -الف�وع. - ا

  g -ال�Eاد· األساس%ة.-ع	 ال�عامالت : وMاب االج2هاد _%ه مف�2ح على م)�ا¡%ه إال _%�ا ی2عل -ب

 اإلن�ان: -3C,2في في ه�ا ال�]ال -�ا أخ��نا -ه  مuار اآلخ�ة، ون	ونع!ى -ه م)�� اإلن?ان في ال

الق�آن ال3�u" ، وال م]ال لالج2هاد في ه�ا ال�]ال، وص�ف ال]ه�د ال���uة _%ه. والشB، أن "م)�� 
م -ه. وM!اء عل%ه، فانه م2غ�� ج	ی� اإلن?ان" Y*<ل م2غ��ا م�ث�ا في سل�ك ال�?ل" أو أH ش(/ ی� 

-االعE2ار  وaن �ان م ال)عw دراس2ه حال%ا دراسة م�ض�¡%ة. وسأع�د إلى ه�ا ال��ض�ع ع!	ما 
  سأت�	ث ع ال(ل�د.

 ثان%ا : ت!Eغي دراسة اإلن?ان م ال�!�4ر اإلسالمي م خالل ثالثة أ-عاد أخ�; ت�تE§ -<ل واح	 م
Eه�ه األ-عاد األ-عاد ال����رة أعاله ارت ا�ا وث%قا؛ بل ق	 ت�ث� ف�ها أو ت2أث� بها؛ وaن �ان8 العالقة ب�

  ل%?8 -ال�Zورة عالقة س��%ة بل ق	 ت�uن عالقة ارتEا�%ة -ال�فه�م اإلح)ائي للuل�ة. 
ال���ل�جي، الEع	 العقلي، الEع	 االنفعالي، والEع	 -وه�ه األ-عاد هي: الEع	 ال�وحي، الEع	 الف��3ائي  
ألنها ت]�2ع ل�u2ن ش()%ة واح	ة إال أن!ا ال  - والشB- �ي. ورغ" االرتEا² ال�ث�g ب� ه�ه األ-عاد ال?ل� 

ن	ر; -الEZ§ �%[ ی�ث� �ل جانw في ال]انw اآلخ� أو في ال]�انw األخ�;، وال ن	ر; _%�ا إذا �ان 
ت ت�تاد م%ادی ج	ی	ة جانw ما أك�f تأث��ا م -U%ة ال]�انw وaن �ان8 ال	راسات ال!ف?%ة ال�	یfة ق	 ب	أ

��ث ال(اصة ب2أث�� ال]انw االنفعالي في ال]انw العقلي والع<�، وMالعالقة ب� ال]�انw العقل%ة Eل الfم
  وال]�انw ال?ل��%ة مfل م�ض�ع الف�u واللغة. وق	 ت" ال2ع�ض إلى ه�ا ال��ض�ع -*يء م ال2ف)�ل

  

أن السيكولوجيين الغربيين  
ية  ينطلقون في األصل من خلف

دينية أو فـلسفية غالبا ما يخفونها  
رغم تأثرهم بها بصفة شعورية أو  
الشعورية.

أن هذا التصور النظري الذي  
ينطلق من فهم النصوص  
اإلسالمية ينبغي أن يدعم  
ببحوث امبريقية باستعمال  
 عينات من المسلمين مع مراعاة
العمر والمستويات التربوية  
(التعليمية) والجنس وغير ذلك  

المتغيرات األساسية  من

خلق اإلنسان: وتتفرع عن هذا  
البعد عملية الخلق األولى آلدم  
ونفخ الروح فيه. ونكتفي في  

بما   - حسب رأيي- هذا المجال  
أخبرنا به القرآن الكريم  

حياة اإلنسان ( في الحياة الدنيا): 
وتتفرع عن هذا البعد كل  
األبعاد المتعلقة :

ة أمشاج  بخلق اإلنسان من نطف - ا
( البعد الحيوي أو البيولوجي ).

بنشاطات اإلنسان في كل   - ب
المستويات الفردية والجماعية  
والمجتمعية

مصير اإلنسان: ونعنى به مصير  
اإلنسان في الدار اآلخرة، 
ونكتفي في هذا المجال بما  
أخبرنا به القرآن الكريم ، وال  
مجال لالجتهاد في هذا المجال، 

كبيرة فيهوصرف الجهود ال
 

Bassaaer Nafssania: N° 36 Winter 2022 (March Supplement)  :( ملحق شهر مارس ) 2022شتاء  36الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

15  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

 ��f� w2� 8ت)�رات ألف  أغلw ه�ه الw2u ق	 ألف8 انFالقا مuم!�4ر إسالمي، ول ة ع "اإلن?ان" م
فل?c%ة أو انFالقا م ال!)�ص (الق�آن وال�	ی�) ح�ل اإلن?ان -)فة عامة، ول" ت�اول ه�ه ال	راسات 

ه� �2اب - ح?w إ�العي- وضع ت)�ر إسالمي لل*()%ة م م!�4ر نف?ي. واالسf2!اء له�ه ال�الح4ة 
) ال�H حاول تE2ع ت)�رات العل�اء 1995*()%ة اإلن?ان%ة في الف�u اإلسالمي" لل	��2ر ن�ار العاني ("ال

  ه�ا ال2uاب ل" ی2ع�ض ل2)�ر ال�F%عة الE*�3ة  - في ال�2اث-ال�?ل��uلل*()%ة اإلن?ان%ة. ول
Y "د، بل ل	� ه	ف وخ)ائ)ها ��ا جاءت في الق�آن ال3�u" وال�	ی� ال*�3[ م خالل ن��ذج م>

  ه� وضع ه�ا ال2)�ر. -ك�ا أوضح ذلB م�لفه-ال2uاب 
 H�4وضع ت)�ر ن و�FM%عة ال�ال، فان أYة م�اولة ل2أص�ل عل" ال!ف� ال ی!Eغي أن ت�uن -�ع�ل ع
ل()ائ/ ال�F%عة الE*�3ة ول()ائ/ "ال*()%ة" ؛ ذلB ألن م�ض�ع ال*()%ة ق	 أصEح م م�اض%ع 

2� Hل� أ)Y العام إذ ال �ذاته .عل" ال!ف 	ح ت())ا في حEأص 	العام م!ه ��ا أنه ق �اب في عل" ال!ف  
 أ>�Y H3ة وأ-عاد ما ه� ال2)�ر ال��*Eعة ال%�Fخ)ائ/ ال ن نقE2?ه م الق�آن وال�	ی� ع

  ال*()%ة ؟
 ی!Eغي أن أش�� أوال أن الق�آن �2اب ه	اYة ول%� �2اب ت()/ عل�ي مع� بل إن الق�آن ¡Eارة ع

 أن نأخ� م!ه ¨E?ات لuل ال��اض%ع دون أن Yعف�!ا ذلB م ض�ورة ب�ل ال]ه	 واالج2هاد >�Y إ�ار عام
 Hأل >�Y مع�!ه،ك�ا ال wZ!أن ی >�Y ة وعل" الYا	وثان%ا، فان الق�آن �<2اب ه .في م(2لف ال�%ادی

  -اح� االدعاء -أن فه�ه ه� الفه" ال)�%ح وال�ح�	 له�ا ال2uاب.
لل!)�ص في ض�ء ثقاف2ي اإلسالم%ة و   -ال غ��- ما أورده _%�ا یلي ¡Eارة ع فه�ي  وعل%ه، فان

  ت())ي في عل" ال!ف�.
أوال: تEقى أ-عاد ال*()%ة أو خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة ال2ي أوردها ش�ل�2 وال����رة أعاله  ناق)ة 

ل(ل�د ب	ال م الع	م وال�%اة دون إضافة أ-عاد أخ�; إل�ها مfل الEع	 ال�وحي  إلى جانw الEع	 ال�ادH وا
  ال	ن%ا إلى جانw ح%اة اآلخ�ة وال�fاب والعقاب في ال	ن%ا واآلخ�ة .

ثان%ا : ق	 تل2قي ال!�4ة اإلسالم%ة أل-عاد أو خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة مع -ع| ال2)�رات ال!3�4ة 
  اآلخ�.  في ه�ا ال�]ال ��ا ق	 ت(2لف وق	 ت2!اق| مع -عZها -ال2ي أوردها ش�ل�2- ال!ف?%ة 

ثالfا: إن ال!�4ة اإلسالم%ة لل�F%عة الE*�3ة ت4ل ت)�را ن3�4ا م!Fلقا م ال!)�ص ی!Eغي أن ی	ع" 
ب2)�رات م!Fلقة م ال�اقع وال!/ في نف� ال�ق8 ؛ ذلB ألن ال	راسات ال!ف?%ة هي دراسات ام��U3%ة 

  � -ارزة له�ه ال	راسات. أساسا وaن �ان8 ت2غ�; م ت)�رات فل?c%ة ودی!%ة غالEا ما ت*<ل خلc%ة غ�
  
  مقارن نف�ي ال67+عة ال4.
	ة م* م()�ر  

ل�2ض%ح ال�F%عة الE*�3ة م م!�4ر نف?ي مقارن ی!Eغي أن أ��ح األسlلة اآلت%ة، مالح4ا أن -ع| 
ه�ه األسlلة �ان ق	 ��حها ش�ل�2 في �2ا-ه ال�*ار إل%ه أعاله، ب�!�ا -ع| ه�ه األسlلة ل" ی2ع�ض لها 

 أب	ا. وق	 أش�ت أعاله إلى القZاYا ال2ي ��حها وناق*ها ش�ل�2 ش�ل�2 وال غ�� ��Mالغ� ه م ال?%<�ل�ج��
، فإن!ي أنEه القار· -أن!ي ق	 اع�2	ت على �2اب ش�ل�2 في إی�اد آراء >Y في �2ا-ه ال�*ار إل%ه. ومه�ا

  م(2لف ال?%<�ل�ج�� ح�ل م�اض%ع ال!قاش وال�قارنة في ه�ا ال�قال.
وال2)�رات الغ�M%ة لل�F%عة  - ك�ا أفه�ه- أن ال�قارنة ه!ا ب� ال2)�ر اإلسالمي  و�MدH أن أنEه

 ��Mالغ�   الE*�3ة ه� م -اب مقارنة فه�ي ال!?�ي م م!Fلg إسالمي -الفه" ال!?�ي لل?%<�ل�ج��

  

تنبغي دراسة اإلنسان من  
المنظور اإلسالمي من خالل ثالثة  
أبعاد أخرى ترتبط بكل واحد  

اد المذكورة أعاله  من األبع
ارتباطا وثيقـا؛ بل قد تؤثر فيها  
أو تتأثر بها

هذه األبعاد هي: البعد الروحي،  
البيولوجي،  - البعد الفيزيائي  

البعد العقـلي، البعد االنفعالي، 
والبعد السلوكي

ألفت كتب كثيرة عن  
"اإلنسان" من منظور إسالمي، 
ولكن أغلب هذه الكتب قد  

ورات  ألفت انطالقـا من تص
فـلسفية أو انطالقـا من النصوص  
(القرآن والحديث) حول اإلنسان  
بصفة عامة، ولم تحاول هذه  
الدراسات وضع تصور إسالمي  
للشخصية من منظور نفسي

ان أية محاولة لتأصيل علم النفس  
ال ينبغي أن تكون بمعزل عن  
وضع تصور نظري لخصائص  
الطبيعة البشرية ولخصائص  
"الشخصية

آن كتاب هداية وليس  أن القر 
كتاب تخصص علمي معين بل  
إن القرآن عبارة عن إطار عام  
يمكن أن نأخذ منه قبسات لكل  
المواضيع دون أن يعفينا ذلك  
من ضرورة بذل الجهد  
واالجتهاد في مختلف الميادين
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لل�F%عة الE*�3ة وال*()%ة اإلن?ان%ة م م!Fلقاته" الفل?c%ة وخلc%اته" ال	ی!%ة: ال�?%�%ة وال�ه�دYة، أو 
ته" الالدی!%ة "العل�ان%ة"، ول%� م -اب مقارنة ال�Fلg -ال!?�ي والعل" ال�Mاني -االج2هاد اإلن?اني م خلc%ا

.  
 ح�ل ��Mالغ� و_%�ا یلي -ع| القZاYا األساس%ة ال2ي أود أن أقارن ف�ها م�اقف ال?%<�ل�ج��

 خالل الق�آن ال3�u" خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة وال*()%ة اإلن?ان%ة مع ال��قف اإلسالمي ��ا أفه�ه م
أساسا، وم خالل -ع| األحادی� ال*�3فة على أن أوسع ه�ه ال	راسة _%�ا -ع	 لE(2ح م�جعا أساس%ا في 
م�اولة فه" م�ض�ع ال�F%عة الE*�3ة وخ)ائ)ها، وال*()%ة اإلن?ان%ة وأ-عادها م م!�4ر نف?ي مقارن؛ 

ة إلى الف�u اإلسالمي، وMال�ج�ع أZYا إلى وذلB -ال�ج�ع إلى الق�آن ال3�u" وال�	ی� ال*�3[ -اإلضاف
ال�)ادر األساس%ة للف�u الغ�Mي ال2ي قام8 عل�ها ال2)�رات ال?%<�ل�ج%ة ح�ل خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة 

  وال*()%ة اإلن?ان%ة :
  هل اإلن?ان  مFلg اإلرادة في االع2قاد وال�أH وال?ل�ك أم م]�� ؟  - 1
  هل اإلن?ان خال	 أم م)��ه الع	م ؟ - 2
  روح%ة) أم ذو -ع	 واح	 فق§ (مادH فق§) ؟- هل اإلن?ان ذو أ-عاد م2ع	دة (مادYة - 3
هل اإلن?ان ذو ��%عة خ��ة مFلقة أم ذو ��%عة ش��3ة مFلقة أم أن ��%ع2ه ت2]اذبها ق�; ال(��   - 4

  وال*�  معا ؟
  ع�ال فق§ ؟هل سل�ك اإلن?ان م�!ي على ال!%ات واألع�ال أم على ال!%ات فق§ أم على األ - 5
  هل ماضي اإلن?ان أك�f تأث��ا في سل��ه أم في حاض�ه أم في  م?2ق�له أم �ل ذلB ؟- 6
  هل ال2فاؤل أساس ال�F%عة الE*�3ة أم ال2*اؤم ؟ - 7
  هل Y?عى اإلن?ان إلى ت�ق�g ال�2ازن أم ه� في ن�� م?��2 ؟ - 8
  ن?ان أم ال�راثة ؟هل ال��%§ أو ال��lة ( ال2عل" ) أق�; تأث��ا في سل�ك اإل - 9

هل �ل إن?ان م2ف�د -()ائ)ه وش()�2ه أم أن ه!اك عال�%ة وش��ل%ة في خ)ائ/ ��%ع2ه  -10
  الE*�3ة وأ-عاد ش()�2ه ؟

إن اإلجا-ة ع ه�ه األسlلة أساس%ة في ت)�ر ن��ذج لل�F%عة الE*�3ة م م!�4ر إسالمي. وعل%ه، 
 ت)�رات أخ�; فإني أب	أ -ال]�اب ع س�ال تل� اآلخ�  م��!ا ه�ا �Mال2)�ر مع إج�اء مقارنات ب�!ه و

في إ�ار عل" ال!ف� ال�	ی� وخاصة في إ�ار ن3�4ات ال*()%ة األساس%ة ال2ي أوردها ش�ل�2 في �2ا-ه 
) ح�� سأع�2	 على ه�ا ال2uاب في إی�اد م(2لف ال2)�رات ال2ي ت�fل أه" 1994ن3�4ات ال*()%ة (

%ة ال*()%ة " وهي : ال2�ل�ل%ة -ف�وعها ال�(2لفة، ال?ل��%ة، ال!3�4ات ال!ف?%ة في م�	ان "س%<�ل�ج
ال?�ات، اإلن?ان%ة، وال2عل" االج�2اعي مع اإلشارة إلى أن ه�ه ال!3�4ات م�ج�دة في أغلw2� w عل" 

  ال!ف� العام و في �ل �w2 عل" نف� ال*()%ة ال�	یfة.
6
	ة ؟ -1Fة أم ال	
  ال?

فأح? ت)��3ه وع	له، وزوده -العقل و��مه على ���f م�  لق	 خلg هللا آدم في أح? تق�3" وص�ره
 Yعل" ( األس�اء )، وأعFاه ال��3ة ال�Fلقة في ال]!ة -*�² واح	؛ >Y "ال، وعل�ه ما ل%Zله تفZوف gخل
 آدم ف*ل في االخE2ار. ولعل ه	ف ه�ا االخE2ار ه� إفهام آدم أن عل�ه uال*]�ة ول وه� ع	م األكل م

  لل!?%ان وأنه ع�ضة لالف22ان ؛ وذلB لu%ال Yغ�2 -?]�د ال�الئuة له. م�	ود، وأنه ع�ضة
 

  

ان القرآن ككتاب هداية وعلم  
ال يمكن أن ينضب معينه،كما ال  
يمكن ألي باحث االدعاء بأن  
فهمه هو الفهم الصحيح والوحيد  
لهذا الكتاب

تبقى أبعاد الشخصية أو خصائص  
الطبيعة البشرية التي أوردها  

والمذكورة أعاله  ناقصة  شولتز  
دون إضافة أبعاد أخرى إليها  
مثل البعد الروحي  إلى جانب  
البعد المادي والخلود بدال من  
العدم والحياة الدنيا إلى جانب  
حياة اآلخرة والثواب والعقـاب  
في الدنيا واآلخرة

هل اإلنسان  مطلق اإلرادة في  
االعتقـاد والرأي والسلوك أم  
مجبر ؟ 

ن خالد أم مصيره العدم  هل اإلنسا
؟

هل اإلنسان ذو أبعاد متعددة  
روحية) أم ذو بعد  - (مادية

واحد فقط (مادي فقط) ؟

هل اإلنسان ذو طبيعة خيرة  
مطلقة أم ذو طبيعة شريرة  
مطلقة أم أن طبيعته تتجاذبها  
قوى الخير  والشر  معا ؟

هل سلوك اإلنسان مبني على  
ت  النيات واألعمال أم على النيا

فقط أم على األعمال فقط ؟
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وaذا �ان اإلن?ان م�	ود العل" فال ب	 أن Y<�ن م�	ود ال��3ة، وaذا �ان م�	ود ال��3ة فالب	 أن Y<�ن 
م�	ود العل" أZYا. وم]�د وضع ش�² واح	 آلدم في ال]!ة دل�ل على أن ح�23ه �ان8 ذات ح	ود، ��ا أن 

 ت)�ر مفه�م م]�د ن?%انه وأكله م ال*]�ة دل�ل على أن عل�ه م�	ود أZYا. وع�ل%ا، فإ>�Y نه ال
  ال��3ة ب	ون ح	ود؛ إذ -األض	اد ت�2ای� األش%اء. 

لق	 ع�لج م�ض�ع ال��3ة وال]��3ة في إ�ار عل" الuالم واخ2لف8 الف�ق اإلسالم%ة ح�ل ال��ض�ع 
اخ2الفا ����ا إلى ح	 ال2!اق|، فعلى م ی�3	 ال2ف)�ل في ال��ض�ع أن ی�جع إلى أمهات الw2u في ه�ا 

  ال�]ال. 
أما في ه�ا ال�قام _%<في أن أؤ�	 أن اس2ق�اء الق�آن ال3�u" ی�ضح ل!ا أن ال��3ة مق�2نة ب2��ل تEعاتها 
أو ال�?�ول%ة ال2ي ت!�!ي عل�ها ، وأن اإلن?ان وaن �ان ح�ا  في االخ2%ار ب� اإل�Yان والuف� إال أنه 

  خ2%ارH.ی2��ل تEعات اخ2%اره، ��ا أنه ح� في سل��ه و23��ل تEعات سل��ه اال
وفي إ�ار ه�ا ال�ع!ى،  Yق�ل هللا تعالى : " وقل ال�g م رM<" ف� شاء فل��م وم شاء فل%<ف� ،  

إنا اع2	نا لل4ال�� نارا أحا² به" س�ادقها، وaن Y?2غ��fا Yغاث�ا -�اء �ال�هل Y*�; ال�ج�ه بl� ال*�اب 
  ) . 29وساءت م�تفقا " ( الuهف: 

 ف)ل أح	ه�ا ع  - ك�ا ت" ت�ض%ح ذلB-المي إن اإل�Yان في ال�فه�م اإلس>�Y ال?ل�ك وال- §Eم�ت
� على الع�ل ال)الح، ��ا أن �اآلخ�؛ ول�ا فان �ل اآلYات الق�آن%ة ال2ي ت2�	ث ع اإل�Yان م�تFEة -ال
 wان مع�فة -القل�Yاإل :� ال	ی وال�عاملة مfل ح	ی�Mان والع�ل، و�Yاإل ه!اك ع	ة أحادی� تق�ن ب�

لل?ان وع�ل -األر�ان (رواه اب ماجه) ، وح	ی� : أك�ل ال��م!� إ�Yانا أح?!ه" خلقا (رواه وق�ل -ا
  ال	ارمي) ، وح	ی� : "... أH اإل�Yان أفZل قال خلg ح?" ( رواه أح�	).

%اس   ¨%اس اإل�Yان؛ ̈و>�Y و3!ق/" ؛ فانه 	ان ی�3�Yال*�3[ "اإل �واع�2ادا على مع!ى ال�	ی
م4اه�ه و�nاه�ه ( ال?ل�ك ) ال غ��؛ إذ أن ال]انw ال	اخلي (ال?��3ة) لإل�Yان ال  اإل�Yان Y<�ن -U%اس 

). و3ق�ل Y25عل�ه إال هللا وصاحEه. وفي ه�ا ال�ع!ى Yق�ل تعالى : "...Àهللا أعل" -إ�Yانu" .." (ال!?اء:
 فان عل���2ه تعالى : "Yأیها ال�ی آم!�ا إذا جاءك" ال��م!ات مهاج�ات فام2�!�ه هللا أعل" -إ�Yانه

). وفي ه�ه اآلYة األخ��ة إشارة غ�� مEاش�ة 10م�م!ات فال ت�جع�ه إلى الuفار ..." (س�رة ال��2�!ة : 
إلى إم<ان%ة ام2�ان إ�Yان ال*(/، وال�<" عل%ه م خالل االم2�ان، و_%ه إشارة ض�!%ة إلى الع�ل%ات 

  ال�2ع�قة القائ�ة على االم2�ان.  ال!ف?%ة العقل%ة وال�ج	ان%ة ال2ي ال ت!u*ف إال -ال	راسة
وعل%ه، فان مفه�م ال?ل�ك ال�H نع!%ه ه!ا ل%� ال?ل�ك ال4اه�H القابل لل�الح4ة ال�Eاش�ة فق§ بل 
نع!ى -ه أZYا �ل ال]�انw العقل%ة وال�ج	ان%ة وال�وح%ة ال2ي م ال��< دراس2ها دراسة م!�4ة وال�ص�ل 

-وه�ا ال2�	ی	 م�!ي على اف�2اض مفاده أن ال?ل�ك ال4اه�H إلى ن2%]ة عل�%ة ب!اء على تلB ال	راسة. 
  ¡Eارة ع انع<اس للع�ل%ات ال	اخل%ة العقل%ة وال�ج	ان%ة وال�وح%ة.  --)فة عامة

 أن ن2�	ث >�Y 3ة العقل وح�3ة اإلرادة؛ إذ ال��إن �ال م اإل�Yان و الuف� سل�ك م�تE§ في ال�اقع -
خ2%ار ب� اإل�Yان والuف� -ال�ع!ى العام للuل��2 وMال�ع!ى ال	ی!ي ع ح�3ة اإلرادة دون الق	رة على اال

 ال�	ی� ع ال�?�ول%ة دون ح�3ة اإلرادة والعقل، وح�3ة ال2)�ف >�Y ا. والZYله�ا أ Hاالع2قاد
�ل"، وع ال!ائ" -ك�ا جاء في ال�	ی� ال*�3[-وال?ل�ك. ول�ا رفع القل" ع ثالث Y ال)�ي ح2ى : ع

 ال�]!�ن ح2ى Yف�g.ح2ى Y?2%قr وع  
 

  

هل ماضي اإلنسان أكثر تأثيرا  
في سلوكه أم في حاضره أم في  
مستقبله أم كل ذلك ؟
هل التفـاؤل أساس الطبيعة  
البشرية أم التشاؤم ؟

هل يسعى اإلنسان إلى تحقيق  
التوازن أم هو في نمو مستمر ؟

هل المحيط أو البيئة ( التعلم )  
نسان أم  أقوى تأثيرا في سلوك اإل

الوراثة ؟

هل كل إنسان متفرد بخصائصه  
وشخصيته أم أن هناك عالمية  
وشمولية في خصائص طبيعته  
البشرية وأبعاد شخصيته ؟

إذا كان اإلنسان محدود العلم  
فـال بد أن يكون محدود الحرية، 
وإذا كان محدود الحرية فـالبد  
أن يكون محدود العلم أيضا

م في  مجرد وضع شرط واحد آلد
الجنة دليل على أن حريته كانت  
ذات حدود، كما أن مجرد  
نسيانه وأكله من الشجرة دليل  
على أن علمه محدود أيضا

أن استقراء القرآن الكريم يوضح  
لنا أن الحرية مقترنة بتحمل  
تبعاتها أو المسؤولية التي تنبني  
عليها
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�ا م سل�ك إY]ابي ول��Mا ه�ه ال��3ة في ال2)�ف وال?ل�ك اب2	اء -اإل�Yان وان2هاء -الuف� وما ب�!ه
وسل�ي ( دون إص	ار ح<" ¨%�ي مFلg )  ه� ال�H ی�ضح ل!ا ل�إذا وصف الق�آن ال3�u" اإلن?ان -)فات 

  مE2ای!ة؛ -عZها إY]ابي وMعZها سل�ي. 
 أن ت�uن ه!اك م?�ول%ة >�Y م?�ول%ة ح�23ه؛ فال Bعا ل�لEل ت��وعل%ه، فإذا �ان اإلن?ان ح�ا فانه ی2

دون م?�ول%ة. ورغ" ه�ه ال��3ة ال�Fلقة في االع2قاد وال?ل�ك فان الق�آن ال3�u" ی��  دون ح�3ة، وال ح�3ة
لالن?ان -<ل وض�ح أن ق	راته م�	ودة وMال2الي فان ح�23ه م�	ودة أZYا في -ع| ال�]االت؛ فاإلن?ان 

. فإذا جاء ال Y(2ار م2ى ی�ل	 (... ح�ل2ه أمه ��ها ووضع2ه ��ها ...) ، وال Y(2ار م2ى وأی ��Yت: (.
أجله" ال Y?2أخ�ون ساعة وال Y?2ق	م�ن) ، (لuل أجل �2اب ...) و ( .. وما ت	ر; نف� -أH أرض 

  ت��ت).
وفي ال�ق8 ال�H نالحr _%ه دع�ة الق�آن ال3�u" الع�2اد األسEاب وس! هللا في ال�]�2ع وال�uن -)فة 

ألسEاب ال�H ال س�w له وه� هللا ؛ وه� عامة، فان اإلن?ان ال�?ل" Yع2ق	 اع2قادا جازما أن ه!اك م?�w ا
ال�2�<" في �ل شيء، وه� ال���2ل عل%ه، وaل%ه ت�جع األم�ر، وم*�2lه سEق8 �ل شيء. ول�ا فان سل�ك 
ال�?ل" ال ی!Eغي أن Y<�ن -�ع�ل ع ه�ا ال2)�ر وaن �ان عل%ه األخ� -األسEاب. وفي ه�ا ال�ع!ى  Yق�ل 

لB غ	ا إال  أن Y*اء هللا، واذ�� رBM إذا ن?�8  وقل ع?ى أن تعالى : "وال تق�ل ل*يء إني فاعل ذ
  ).24-23یه	ی رMى ألق�ب م ه�ا رش	ا " (الuهف : 

  ف�ا ه� م�قف ال!3�4ات ال!ف?%ة ح�ل ه�ا ال��ض�ع؟ 
إذا ف�)!ا ن3�4ات ال*()%ة في عل" ال!ف� ال�	ی� فإن!ا ن]	  تEای!ا في ت)�ر ه�ا ال��ض�ع؛ 

ال2�ل�ل%ة) مfال ت��	 ع	م ح�3ة اإلن?ان بل ت�م -ال��2%ة؛ أH أن اإلن?ان ح?w فال!3�4ة الف�و3	Yة  (
) مق�	 -الالشع�ر؛ وه� في ص�اع دائ" مع الق�; الالشع�ر3ة مfل الغ�ائ� (ال]!� 1939-1856ف�و3	 (

في ال�2ف�g ب�  - ح?w ه�ا ال2)�ر-والع	وان%ة مfال) وال ی!2)� عل�ها أب	ا.  و3!�)� دور األنا 
² اله� (الغ�ائ� وال*ه�ات) و ضغ�² األنا األعلى (ال���Z واألخالق). و3*� ع ه�ا ال��قف، ضغ� 

) ؛ ال�H وaن �ان ی!�2ي إلى ال�	رسة 1980-1900ال�H ی2(�ه ف�و3	 ح�ل ح�3ة اإلن?ان، ارB3 ف�وم ( 
ة اإلن?ان؛ فه� ال2�ل�ل%ة إال أنه ال ی2فg مع -ع| ��وحات ف�و3	. وم ب� ذلB م�قفه اإلY]ابي م ح�3

ی�; أن ال*()%ة ال ت2�	د ب2أث��  الع�امل االج�2ا¡%ة وال?%اس%ة واالق2)ادYة فق§ بل �YلB اإلن?ان 
  خ)ائ/ نف?%ة F2?Y%ع بها ت*<�ل ��%ع2ه (ش()�2ه) وم]�2عه معا.

!� أما ال!3�4ة ال?ل��%ة ف2قف م�قف ال!3�4ة ال2�ل�ل%ة في ه�ا ال�]ال ح�� ت�م -ال��2%ة. إن س<�  
وaن �ان ال ی2فg مع ف�و3	 في وج�د ق�; داخل%ة ت2�<" في  -رائ	 ال?ل��%ة ال�	یfة-) 1990 -1904(

مfل اآللة ال���Z�ة  وال���م]ة وال2ي ت" ت�	ی	  -ح?w رأYه-ال*()%ة، فإن اإلن?ان في سل��ه 
ال?ل�ك؛ إذ أن سل��ه ن*ا�ها ووn%ف2ها م?Eقا. وعل%ه، فان اإلن?ان ال �YلB ح�3ة ال2)�ف وال العف�3ة في 

  مق�	 -ال���fات  أH ال�!�هات ال2ي ی2لقاها م م�%Fه.
وaذا �ان8 ال!23�4ان: ال2�ل�ل%ة وال?ل��%ة ال ت�م!ان -��3ة اإلن?ان رغ" تEای م!Fلقاته�ا ال!3�4ة فإن 

) تقف 1967-1897ن3�4ة ال?�ات ال2ي f�Yلها ال?%<�ل�جي األم�3<ي ال�ع�وف ج�ردون أل��رت ( 
()- ">�في م?2ق�له إال  - -��3ة- �ص ه�ا ال��ض�ع م�قفا مع2	ال؛ ح�� ت�; أن في إم<ان اإلن?ان ال2

أن أل��رت Yع�2ف -أن سل�ك اإلن?ان م�	د -ال?�ات واالس2ع	ادات ال*()%ة ال2ي م ال)عw تغ���ها 
  -ع	 ت*<لها.

  

أن اإلنسان وإن كان حرا  في  
االختيار بين اإليمان والكفر إال  

مل تبعات اختياره، كما  أنه يتح
أنه حر في سلوكه ويتحمل  
تبعات سلوكه االختياري

إن اإليمان في المفهوم اإلسالمي  
مرتبط   - كما تم توضيح ذلك- 

بالسلوك وال يمكن فصل أحدهما  
عن اآلخر؛ ولذا فـان كل اآليات  
القرآنية التي تتحدث عن  
اإليمان مرتبطة بالحث على العمل  
الصالح

إليمان و الكفر  إن كال من ا
سلوك مرتبط في الواقع بحرية  
العقـل وحرية اإلرادة؛ إذ ال  
يمكن أن نتحدث عن حرية  
اإلرادة دون القدرة على  
االختيار بين اإليمان والكفر  
بالمعنى العام للكلمتين  
وبالمعنى الديني االعتقـادي  
لهما أيضا

  
  

إذا كان اإلنسان حرا فـانه يتحمل  
ه؛ فـال  تبعا لذلك مسؤولية حريت

يمكن أن تكون هناك مسؤولية  
دون حرية، وال حرية دون  
مسؤولية

ان اإلنسان المسلم يعتقد  
اعتقـادا جازما أن هناك مسبب  
األسباب الذي ال سبب له وهو  
هللا ؛ وهو المتحكم في كل  
شيء، وهو المتوكل عليه، وإليه  
ترجع األمور، ومشيئته سبقت كل  
شيء
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فإن!ا ن]	 روادها مfل اب�اهام ماسل�  - ]الفي ه�ا ال�-وaذا اس2ع�ض!ا م�قف ال!3�4ة اإلن?ان%ة 
) ی��	ون -أن اإلن?ان ح� اإلرادة؛ إذ في اسF2اع2ه أن Y(2ار �%c%ة إشEاع حاجاته 1970 -  1908(

�ققه.  Y Hدرجة أو م?�2; ال!�� ال�   وت�ق�g ق	راته. وعل%ه، فان اإلن?ان ح?w ه�ه ال!3�4ة م?�ول ع
 -  1905ها س%<�ل�ج��ن معاص�ون وعلى رأسه" ج�رج ��لى ( أما م�قف ال!3�4ة ال�ع�_%ة ال2ي f�Yل

) ف�2; أن اإلن?ان ح�  في اخ2%ار سل��ه وال2�<" _%ه وتع	یله إن اس2	ع8 ال�اجة إلى ذلB بل  1967
وح� في م�اجعة مفاd%�ه الق	�Yة وتع�Z3ها -�فاd%" ج	ی	ة. إن ت�جه اإلن?ان ح?w ه�ه ال!3�4ة ه� 

  دائ�ا ن�� ال�?2ق�ل.
.... ) تقف م�قفا مع2	ال م  - �925ا، فان ن3�4ة ال2عل" االج�2اعي ال2ي f�Yلها أل��ت -ان	ورا (وأخ�

م�ض�ع ح�3ة اإلن?ان؛ ح�� ی�; -ان	ورا أن ال!اس ل%?�ا أش%اء ال ق�ة لها، وم�ا¨Eة م ��ف ق�; 
H شيء Y(2ارونه، ل%?�ا أح�ار ا -)فة مFلقة ت�<!ه" م الU%ام -أ -في نف� ال�ق8- ال�]�2ع، ��ا أنه" 

  بل إن اإلن?ان وال��%§ یE2ادالن ال2أث��؛ و�3ث� �ل م!ه�ا في اآلخ�.
 rاخ2)ار فإن!ا نالحMة-وfی	�تEای!ا ����ا ح�ل م�ض�ع ح�3ة  -في إ�ار ال!3�4ات ال!ف?%ة ال

 اإلن?ان؛ وأغلw ال!3�4ات تقف م�قفا مع2	ال ح�� ت��	 أن سل�ك اإلن?ان وaن �ان Y)	ر ع إرادة إال
أن ه!اك ق�; ب��ل�ج%ة (وراث%ة) وق�; اج�2ا¡%ة (م�%F%ة ، ب�l%ة) ت�ث� في سل�ك اإلن?ان وت�جهه دون 
إرادته. وMالفعل، فان مع4" ال?%<�ل�ج�� ی2فق�ن على أن أه" م�	دات ال*()%ة هي ال��	دات 

  ال��l%ة.-ال���ل�ج%ة وال��	دات ال��%F%ة 
!3�4ات ل�*�lة هللا تعالى في ت�ج%ه ال?ل�ك وت�	ی	 م)�� وت!Eغي اإلشارة ه!ا إلى إه�ال �ل ه�ه ال

اإلن?ان ! وaلى إه�ال ال��	دات ال�وح%ة ( اإل�Yان -ا¶ مfال  وما ی�تE§ ب�لB م ع�ل صالح) وتأث��ها 
في ال*()%ة وال?ل�ك. ولعل ت	ارك ه�ا ال!ق/ Y<�ن -ال�ج�ع إلى ال2)�ر الق�آني ال�H أوردناه أعاله 

ن. وE!3غي ل� ی�3	 م�3	ا م ال2ف)�ل أن ی�جع إلى آراء م(2لف الف�ق اإلسالم%ة في ع ح�3ة اإلن?ا
ال��ض�ع مfل ال�ع�2لة واألشع�3ة والق	ر3ة وغ��ها. ول%� اله	ف ه!ا ح?" ال!قاش في ه�ا ال��ض�ع بل 

  ت�%ان تأث�� ال��قف ال�2(� ح%ال ه�ه ال�?ألة في ال?ل�ك وال*()%ة.
  ال-ل�د أم الع�م ؟  -2
" ی2ع�ض ش�ل�2 له�ا الEع	، ��ا ل" ی2ع�ض له ال?%<�ل�ج��ن -)فة عامة؛ إذ Yع��2ون ه�ا ال��ض�ع ل

وaن �ان م�ض�عا فل?c%ا  -م�ض�عا م�2اف��U3%ا ی�2ك للفل?فة لاله�2ام -ه. وفي ال�اقع، فان ه�ا ال��ض�ع 
 هللا تعالى في س�رة ال��!ة إال أنه -ع	 أو م2غ�� م�تE§ -?ل�ك اإلن?ان و�3ث� _%ه. وق	 ب� -في األساس 

أن ال(ل�د في ال]!ة أو ال(ل�د في ال!ار م�تE§ -ع�ل الع�	 في ه�ه ال	ن%ا. Yق�ل تعالى:{ إن ال�ی �ف�وا 
م أهل ال2uاب وال�*��� في نار جه!" خال	ی ف�ها أولBl ه" ش� ال��3ة، إن ال�ی آم!�ا وع�ل�ا 

رMه" ج!ات ع	ن ت]�; م ت�2ها األنهار خال	ی ف�ها أب	ا ال)ال�ات أولBl ه" خ�� ال��3ة ج�اؤه" ع!	 
  .8- 6رضي هللا ع!ه" ورض�ا ع!ه ذلB ل� خ*ي رMه} ال��!ة:

إن اإلن?ان ال�Y Hع2ق	 اع2قادا جازما -أنه م?�ول أمام هللا ع سل��ه، وأنه م�اسw ع أع�اله في 
� Y<�ن م)��ه ال(ل�د في ال]!ة أم ال(ل�د في ال��م(2لفا في  -دون شB- !ار، Y<�ن ال��م اآلخ� -

  سل��ه ع اإلن?ان ال�H ال ی�م -ال�?اب والعقاب و�Mج�د ال]!ة وال!ار أساسا، وال -ال(ل�د في إح	اه�ا.
 ،وفي ال�اقع، فإن اإل�Yان -ال(ل�د في ال]!ة Yف2ح أب�اب األمل وال2فاؤل ل��fu م ال!اس ال��م!�

  -ال]!ة وال!]اة م ال!ار. والشB، أن ه�ا ال2?ابg وال2?ارع إلى و3	فعه" لل2?ابg إلى ع�ل ال(��ات للف�ز 

  

النظرية الفرويدية  (التحليلية) 
مثال تؤكد عدم حرية اإلنسان بل  
تؤمن بالحتمية؛ أي أن اإلنسان  

) 1939- 1856حسب فرويد (
مقيد بالالشعور؛ وهو في صراع  
دائم مع القوى الالشعورية مثل  

ة مثال) الغرائز (الجنس والعدواني
وال ينتصر عليها أبدا

حسب هذا  - ينحصر دور األنا  
في التوفيق بين   - التصور

ضغوط الهو (الغرائز  
والشهوات) و ضغوط األنا األعلى  
(الضمير واألخالق). 

أما النظرية السلوكية فتقف  
موقف النظرية التحليلية في هذا  
المجال حيث تؤمن بالحتمية

ة التي  أما موقف النظرية المعرفي
يمثلها سيكولوجيون معاصرون  
وعلى رأسهم جورج كيلى ( 

) فترى أن   1967 -  1905
اإلنسان حر  في اختيار سلوكه  
والتحكم فيه وتعديله إن  
استدعت الحاجة إلى ذلك بل  
وحر في مراجعة مفـاهيمه  
القديمة وتعويضها بمفـاهيم  
جديدة

في إطار النظريات  - نالحظ  
كبيرا    تباينا - النفسية الحديثة

حول موضوع حرية اإلنسان؛ 
وأغلب النظريات تقف موقفـا  
معتدال حيث تؤكد أن سلوك  
اإلنسان وإن كان يصدر عن  
إرادة إال أن هناك قوى بيولوجية  
(وراثية) وقوى اجتماعية (محيطية  
، بيئية) تؤثر في سلوك اإلنسان  
وتوجهه دون إرادته.
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 م�ا ی	فعه" للع�ل مغف�ة م هللا وج!ة ع�ضها ال?��ات واألرض Y*<ل داف¬%ة ق�3ة ع!	 ال��م�!
ال)الح وaتقان ه�ا الع�ل أك�f فأك�f.  وع<� ه�ا األم�، فإن اإلع2قاد -أن م)�� اإلن?ان -ع	 ال��ت 
ه� "الع	م" Y]عل ال!اس ی2هاف�2ن على ال	ن%ا فق§، و3?2غل�ن �ل ال�سائل ل�ل�غ م�ام�ه" إلشEاع حاجاته" 

.  ال	ن��3ة -أH ث� ول� �ان ذلB على ح?اب اآلخ�3
  روح+ة ) ؟-هل اإلن�ان ذو $ع� واح� (مادK فقJ)  أم ذو أ$عاد م�ع�دة (مادHة -3 

ل" ی�رد ش�ل�2 ه�ه ال!قFة ع!	ما اس2ع�ض ص�ر ال�F%عة الE*�3ة ع!	 م(2لف ال?%<�ل�ج�� -)فة 
، اس2ع�اض م(2لف اآلراء ی�� ل!ا أن هuة أل-عاد أخ�; أش�نا إل�ها أعاله. ولE?!اك م!ف�دة ��ا فعل -ال!

تEای!ا في م�اقف ال?%<�ل�ج�� ح�ل ه�ه ال!قFة؛ فه!اك ال!3�4ات ال2ي ته2" -ال]�انw الف��3ائ%ة وال���ل�ج%ة 
ال غ��، ��ا أن ه!اك ال!3�4ات ال2ي ته2" -ال]�انw الف��3ائ%ة وال���ل�ج%ة وال?ل��%ة. أما ال]انw ال�وحي 

3 في م���f� 	ان ن3�4ات عل" ال!ف� ال?ائ	ة وان �ان8 ال]�¬%ة ال�2علg -اإل�Yان فال Y<اد Y]	 م!اص�3
 .�  األم�3<%ة لعل" ال!ف� تع�2ف -عل" ال!ف� ال	ی!ي �أح	 م%ادی عل" ال!ف� ال�	ی

� ی!�4 إلى ��ولعل اعE2ار اإلن?ان �<ائ ذH أ-عاد م2ع	دة )ف��3ائ%ة، ب��ل�ج%ة، روح%ة، وسل��%ة( -
�Y Hأل ف]�ة ال!3�4ات ال?%<�ل�ج%ة ال�	یfة ال2ي ت!�4 إلى ه�ه األ-عاد في إ�ار تفاعلي وتuاملي ه� ال�

اإلن?ان م زاو3ة ض%قة تق2)� على الع�امل ال���ل�ج%ة (ال�راث%ة ، وال����%�%ائ%ة) وال��	دات االج�2ا¡%ة 
  وال��l%ة، ��ا أش�ت إلى ذلB أعاله.

  

ة م7لقة ؟ -4	

ة م7لقة أم ذو 6O+عة شC6+عة خO هل اإلن�ان ذو  

�ض ش�ل�2 له�ه ال!قFة في �2ا-ه ال����ر. ولعل إه�اله له�ا الEع	 راجع إلى ��ن ه�ا ال��ض�ع ل" ی2ع
ذ; ��%عة فل?c%ة وأخال¨%ة في األساس، ول%� م�ض�عا س%<�ل�ج%ا؛ ذلB ألن أYة إجا-ة ع ال��ض�ع 

�اول أغلw ال?%<�ل�ج�� تY Hم�قفا أخال¨%ا؛ وه� ال*يء ال� �Z2ح<" ¨%�ة، ��ا ت �Z2ه.تYفاد  
وه�ا ال2فادH راجع إلى ال�®Eة الق�3ة في ت���� عل" ال!ف� م�ض�عا وم!ه]ا ع الفل?فة و عل" 
األخالق، ��ا أنه راجع لألسEاب ال����رة أعاله. ورغ" ه�ا االح�2از، فإن!ا ن]	 -ع| ال?%<�ل�ج�� ق	 

  تع�ض�ا له�ه ال!قFة ول� -)فة غ�� مEاش�ة ��ا سأورد ذلB -ع	 قل�ل. 
 ف)ل عل" ال!ف� ع الفل?فة وع األخالق ف)ال �ل%ا. ول�ا فإني أع��2 ومه�>�Y فانه ال ،>Y ا

ال!�4ة اإلسالم%ة لإلن?ان في ه�ا ال]انw ن�4ة م�ض�¡%ة؛ إذ ت!�4 لإلن?ان ن�4ة م2ع	دة؛ فاإلن?ان ل%� 
� في ص�اع دائ" خ��ا على اإل�الق،ك�ا أنه ل%� ش��3ا على اإل�الق بل ت2!ازعه ق�; ال(�� وال*�، وه

مع ق�; ال*� ون�ازعه، وت��� ال!�4ة اإلسالم%ة على الف�وق الف�دYة في ه�ا ال�]ال، ��ا ت��� على تأث�� 
  ال]انw اإل�Yاني في ��%عة اإلن?ان. 

 Hأ ومه�ا �ان اإلن?ان خ��ا فانه ل Y?ل" م ال*�، ��ا أنه مه�ا �ان ش��3ا فانه ال Y(ل� ت�اما م
 ن�ع الuادات ال���ل�ج%ة وال�راث%ة وال2أث��ات الف���3ل�ج%ة خ��. ول	واالس2ع §%�M�2%ة وال2عل" وتأث�� ال�

� Yغلw عل%ه ات]اه ما. ��  والU%" ال2ي ی�م بها اإلن?ان هي ال2ي ت�جهه ن�� ال(�� أو ال*� -
� -م ال�!�4ر اإلسالمي - وZ3%[ -ع| العل�اء  �� ن�غ ال*%Fان وتأث��ه ال?ل�ي في ال?ل�ك -

ی	فع اإلن?ان إلى ارتuاب األع�ال ال*��3ة. و�FM%عة ال�ال، فان عالج ه�ا ال!�غ ودفعه یf�2الن في 
م ال*%Fان ال�ج%". وه�ا ال?ل�ك (تأث�ا ودفعا) م�ا ال Yع��2 أZYا في  -ق�ال وع�ال -االس2عاذة -ا¶ 

 مالح4ة ذلB ح?w زع" ال?%<� >�Y ة إذ  ال%Mإ�ار ال!3�4ات ال!ف?%ة الغ�.��Mالغ�   ل�ج��

  

إهمال كل هذه النظريات  
لمشيئة هللا تعالى في توجيه  
السلوك وتحديد مصير اإلنسان ! 
وإلى إهمال المحددات الروحية  
( اإليمان با� مثال  وما يرتبط  
بذلك من عمل صالح) وتأثيرها  
في الشخصية والسلوك

إن اإلنسان الذي يعتقد اعتقـادا  
هللا عن    جازما بأنه مسؤول أمام

سلوكه، وأنه محاسب عن أعماله  
في اليوم اآلخر بحيث يكون  
مصيره الخلود في الجنة أم  

دون  - الخلود في النار، يكون  
مختلفـا في سلوكه عن   - شك

اإلنسان الذي ال يؤمن بالحساب  
والعقـاب وبوجود الجنة والنار  
أساسا، وال بالخلود في إحداهما

إن اإليمان بالخلود في الجنة  
تح أبواب األمل والتفـاؤل لكثير  يف

من الناس المؤمنين، ويدفعهم  
للتسابق إلى عمل الخيرات للفوز  
بالجنة والنجاة من النار

عكس هذا األمر، فـإن اإلعتقـاد  
بأن مصير اإلنسان بعد الموت  
هو "العدم" يجعل الناس  
يتهافتون على الدنيا فقط، 
ويستغلون كل الوسائل لبلوغ  

حاجاتهم الدنيوية  مراميهم إلشباع  
بأي ثمن ولو كان ذلك على  
حساب اآلخرين.

ال يمكن فصل علم النفس عن  
الفـلسفة وعن األخالق فصال كليا. 
ولذا فـإني أعتبر النظرة اإلسالمية  
لإلنسان في هذا الجانب نظرة  
موضوعية؛ إذ تنظر لإلنسان نظرة  
متعددة
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ال�الئuة  وMاخ2)ار، فان اإلن?ان ل%� خ��ا �له ول%� ش�ا �له؛ فه� Y]�ع ب� -ع| خ)ائ/
  وMع| �Eائع ال*%Fان؛ ول�ا فه� �ائ آخ� ل%� -�الك وال -*%Fان ... إنه إن?ان -أ-عاده ال�2ع	دة !

وaذا أردنا مع�فة م�قف ال?%<�ل�ج�� ال�عاص�3 م م�ض�ع ارتEا² ال(�� وال*� -اإلن?ان فإن!ا ن]	 
  ماسل� 

لف3�Fة (ال��روثة) ج�	ة و��Eة ولF%فة إال (صاحw ال!3�4ة اإلن?ان%ة) مfال ی��	 أن ال�F%عة الE*�3ة ا
أن ماسل� ل" یلغ وج�د ال*� ع!	 الE*�. أما ف�و3	 فق	 �ان م2*ائ�ا آلي أ-ع	 ال�	ود؛ ح�� أك	 "-أنه ال 
ی�; أH خ��  ع!	 الE*�"، ��ا �ان ف�و3	 ی�م جازما -أن الع	وان%ة  و��لB ال]!� ¡Eارة ع غ�ائ� 

  ).1994ساس%ا م ال�F%عة الE*�3ة (ش�ل�2، ذات أصل ب��ل�جي وت*<ل ج�ءا أ
  هل سل�ك اإلن�ان م6(ي على ال(+ات واألع�ال أم ال(+ات فقJ أم األع�ال فقJ ؟ -5

ال Yع��2 م�ض�ع ال!%ة م م�اض%ع عل" ال!ف� ال�	ی� وال Y<اد Y*ار إل%ه إال قل%ال؛ إذ أن ه�ا ال�فه�م 
� إن ال!%ة م�ض�ع أساسي في أYة ¡Eادة في اإلسالم مفه�م دی!ي ی2علg -ال]انw ال2ع�	H في ال?ل�ك ح�

 ه� ¡Eادة ال(الg، فإن مفه�م ال¬Eادة في  -ح?w ما جاء في الق�آن- . وaذا �ان ه	ف خلg اإلن� وال]
اإلسالم مفه�م واسع Y*�ل �ل أن�اع ال?ل�ك مه�ا �ان ه�ا ال?ل�ك إذا �ان8 ال!%ة هي ال2ق�ب Ã و¡Eادته.  

  قة  ع!	ما أوردت �الم ال*ا��ي في ه�ا ال��ض�ع. وق	 أوض�8 ه�ه العال
وMال�غ" م ع	م اه�2ام عل" ال!ف� ال�	ی� -�فه�م ال!%ة، فان عل" ال!ف� الYغفل م�ض�ع ال	وافع 
 ش�ل�2 ل" ی�رد ه�ا الEع	 في ت)�ر ال�F%عة الE*�3ة ع!	 uاف� وتأث��ها في ال?ل�ك  ول��وال��اع� وال

  ه في ال?ل�ك وفي ال*()%ة.  م(2لف ال?%<�ل�ج��، وتأث�� 
واع�2ادا على ال�	ی� ال*�3[ " إن�ا األع�ال -ال!%ات وaن�ا لuل ام�· ما ن�; " ، فإن ال!%ة أساس%ة 
ل%�)ل األج� وال�fاب في أH سل�ك Yق�م -ه ال�?ل"، إال أن االعE2ار  في اإلسالم وخاصة في القZاء 

ان ال!%ات أساس ال2ع�	 وأساس ح)�ل األج� ع!	 هللا ه� األع�ال ون2ائ]ها وع�اق�ها ول%� ال!%ات، بل 
 مه�ا �ان8 ال!2ائج والع�اقw ال��تFEة بها، و3ع��2 ه�ا ال����2 هاما ح2ى ال Y?اء ال?ل�ك -�]ة ح?
 أن ت�اك" ال!%ات م ��ف األش(اص مه�ا �ان م?�2اه" أو م ��ف اله�lات مه�ا >�Y ال!%ة، ��ا ال

 م ال��< مالحuكان8. ول �معای�� دی!%ة أو اج�2ا¡%ة أو مقای% gله أو عل%ه وف ">�4ة ال?ل�ك وال
  نف?%ة.

 H	ال2ع� wار في ال]انE2اخ2)ار، فان االعMعل�ها إال هللا  - في �ل األع�ال-وY ال!%ات ال2ي ال-
نا _Eال!2ائج والع�اقw ول%� -ال!%ات. فق	 أم�  - ع!	 الE*�-وصاح�ها، أما االعE2ار في ال]انw  ال]�ائي 

  ال�س�ل (ص) -ال�<" -ال�4اه� و هللا تعالى ی�2لى ال?�ائ�.  
، فإنه �ل�ا �ا-ق8 ال!%ات األع�ال، و�ا-ق8 األع�ال ال!%ات �ل�ا �ان ذلB م	عاة لل�ضا، >Y ومه�ا

  وت�)�ل األج�، وت�ق�g ال!2ائج ال��ج�ة ع!	 ال¬Eاد ورب ال¬Eاد.
�اYا إال في حاالت قل�لة مfل حاالت ال!فاق. وح2ى ما Y<�ن انع<اسا لل! - عادة- وع��ما، فإن ال?ل�ك 

 أن Yع<� ال?ل�ك س�ء ال!%ة وال!فاق. فق	 قال رس�ل هللا (ص) : " آYة >�Y ل ه�هfاالت م�في -ع| ال
  ال�!افg ثالث: إذا ح	ث ��ب وaذا وع	 أخلف، وaذا أؤت� خان. وفي رواYة إذا خاص" ف]�".

ل?ل�ك ال4اه�H ق	 E(Yح م�<ا أو م¬%ارا لل!�اYا -ال!?Eة ل!ا ف� ال�اضح م ه�ا ال�	ی� وغ��ه أن ا
 .�fاحEوال  ال	ارس� ال�الح�4�  ن

 

  

اإلنسان ليس خيرا على  
اإلطالق،كما أنه ليس شريرا على  
اإلطالق بل تتنازعه قوى الخير  
والشر، وهو في صراع دائم مع  
،قوى الشر ونوازعه

تركز النظرة اإلسالمية على  
لفردية في هذا المجال، الفروق ا

كما تركز على تأثير الجانب  
اإليماني في طبيعة اإلنسان

مهما كان اإلنسان خيرا فـانه لن  
يسلم من الشر، كما أنه مهما  
كان شريرا فـانه ال يخلو تماما من  
.أي خير

نوع التربية والتعلم وتأثير المحيط  
واالستعدادات البيولوجية  
والوراثية والتأثيرات  

فيزيولوجية والقيم التي يؤمن  ال
بها اإلنسان هي التي توجهه نحو  
الخير أو الشر بحيث يغلب عليه  
 اتجاه ما

اإلنسان ليس خيرا كله وليس شرا  
كله؛ فهو يجمع بين بعض  
خصائص المالئكة وبعض طبائع  
الشيطان؛ ولذا فهو كائن آخر  
ليس بمالك وال بشيطان ... إنه  
!إنسان بأبعاده المتعددة  

أما فرويد فقد كان متشائما آلي  
أبعد الحدود؛ حيث أكد "بأنه ال  
يرى أي خير  عند البشر"، كما كان  
فرويد يؤمن جازما بأن العدوانية  
وكذلك الجنس عبارة عن غرائز  
ذات أصل بيولوجي وتشكل جزءا  
أساسيا من الطبيعة البشرية

Bassaaer Nafssania: N° 36 Winter 2022 (March Supplement)  :( ملحق شهر مارس ) 2022شتاء  36الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

22  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 


ا في سل�Wه أم حاض
ه أم م��ق6له أم Wل ذلV ؟ -6Cتأث 
  هل ماضي اإلن�ان أك�
ذا ت)ف�!ا ال!3�4ات ال!ف?%ة ال�	یfة ح�ل " ال*()%ة "  فإن!ا ن]	 تEای!ا ����ا ب� م(2لف ه�ه إ

ال!3�4ات ح�ل تأث�� �ل م ماضي وحاض� الف�د في بل�رة ش()%ة ه�ا الف�د؛ _Eع| ال!3�4ات ت�لى 
 )%ة، ب�!�ا ت�; س!ة ) في ت*<�ل ال*( 13- 12اه�2اما أك�� ل2أث�� م�حلة الFف�لة ( م ال�الدة إلى س

ن3�4ات أخ�; أن ال*()%ة م?2قلة ع ال�اضي، وأنه في إم<انها ال2أث� -األح	اث وال2]ارب في 
  ال�اض�، وMاآلمال وال��Fحات في ال�?2ق�ل.

ت�; ال!3�4ة ال2�ل�ل%ة مfال وخاصة االت]اه الف�و3	H أن ماضي الف�د ه� أساس ب!اء ال*()%ة، وأن 
  ب!%ة اله�

¡Eارة ع ب!%ة ف?��ل�ج%ة م�روثة، و أن م�احل  -ج�ء في ال�!%ة العامة لل*()%ةال�H ه� أك�� -  
ال]!?ي م�روثة أZYا. وال�ع�وف  أن ال!3�4ة الف�و3	Yة ت�لى اه�2اما ����ا له�ا ال]�ء م -ال!�� ال!ف?ي

ل م ال]!?ي ال2ي ��Y بها الFف-ب!%ة ال*()%ة (اله�، الالشع�ر)،ك�ا تع��2 أن م�احل ال!�� ال!ف?ي
ال?�اء والالس�اء _%�اض�  - إلى ح	 -ع�	 - ال�الدة إلى ال��اهقة هي ال2ي ت*<ل وت�ل�ر ال*()%ة وت�	د 

وم?2ق�ل ال*(/، بل Yع��2 ف�و3	 ال?!�ات ال(�� األولى هي ال2ي ت�	د ن�§ ش()%ة اإلن?ان ع!	 
  ال�ش	. 

%ة ال ت!�u -أن ج�ء م ال*()%ة وaلى جانw ه�ا ال����2 على ال]انw ال���ل�جي، فان ال!3�4ة ال2�ل�ل
ی2" اك2?ا-ه ب�اسFة ال2عل" في ال��احل ال�E<�ة م الع�� ع�� ال2فاعل ب� ال)�ي و األب�3 -)فة 

  خاصة.
و��ا ه� مع�وف، فان تالم�� ف�و3	 وأتEاعه األوائل مfل ألف�د أدل� و�ارل ی�نغ ق	 ان2ق	وا ف�و3	 -ق�ة 

على دور غ��3تي ال]!� والع	وان%ة في ت�	ی	 أن�ا² ال*()%ة  ل2)�ره ال��F2ف  لل*()%ة، ول����2ه
-)فة ح�2%ة. ول%� ال�]ال ه!ا م]ال إی�اد �ل ه�ه االن2قادات بل Y<في أن أش�� أن أدل�  مfال  ی!�4 
إلى ه�ا ال��ض�ع ن�4ة أك�f ت�ازنا ح�� Yع��2 أن ت*<�ل ال*()%ة إن�ا ه� ن2اج ماضي وحاض� الف�د، 

م�قف ی�نغ وارB3 ف�وم وارB3 ار3<?�ن ح�� ی�لى ه�الء اه�2اما ل�(2لف م�احل ومfل ه�ا ال��قف 
  الع��، و ل%� لل��احل ال�E<�ة م الع�� فق§ ��ا فعل ف�و3	.

أما إذا ان2قل!ا إلى م�قف ن3�4ة ال?�ات، ال2ي f�Yلها ج�ردون أل��رت ح�ل ه�ا ال��ض�ع، فان!ا ن]	 
� في ت*<�ل ال*()%ة. وعل%ه، ی�; أل��رت أن ال*()%ة ت2أث� أن ه�ه ال!3�4ة تعFى وزنا أك�f  لل�اض

  -أح	اث ال�اض�، وM!�4تها ال�?2ق�ل%ة أك�f م�ا ت2أث� -�اض�ها. 
وaذا أردنا أن نع�ف م�قف ال!3�4ة اإلن?ان%ة م ه�ه ال!قFة فإن!ا ن]	 أن ماسل�  Yقف م�قفا مع2	ال 

لة الFف�لة ال�E<�ة في تفg2 ال*()%ة أو في في ه�ا ال��ض�ع؛ ح�� Yع�2ف ماسل� -أه�%ة خ��ات م�ح
ع�قلة ن��ها إال أنه ال ی�م -أن!ا ض�اYا ه�ه ال(��ات بل إن ماسل� م ال?%<�ل�ج�� القالئل ال�ی أول�ا 

  اه�2اما ����ا ل�(2لف م�احل الع�� وخاصة ل��2س§ الع��. 
3�4ة اإلن?ان%ة؛ ف�ائ	 ال?ل��%ة وتقف ال!3�4ة ال?ل��%ة ح%ال ه�ا ال��ض�ع نف� ال��قف ال�ع2	ل لل!

) ی��	 أن خ��ات ال�اضي ت�ث� في سل��!ا وش()�2!ا مfل�ا ت�ث� 1990- 1904ال�عاص�ة س<�!� ( 
  ت�اما خ��ات ال�اض�. وMه�ا فان م�قف ال?ل��%ة ازاء ه�ا ال��ض�ع ه� م�قف مع2	ل أZYا.

  ف�ا ه� م�قف اإلسالم م ه�ه ال!قFة ؟
 

  

ة من  ال يعتبر موضوع الني
مواضيع علم النفس الحديث وال  
يكاد يشار إليه إال قـليال؛ إذ أن  
هذا المفهوم مفهوم ديني  
يتعلق بالجانب التعبدي في  
السلوك حيث إن النية موضوع  
أساسي في أية عبادة في اإلسالم  

بالرغم من عدم اهتمام علم  
النفس الحديث بمفهوم النية، 
فـان علم النفس اليغفـل موضوع  

افع والبواعث والحوافز  الدو 
وتأثيرها في السلوك  

- االعتبار في الجانب التعبدي  
بالنيات التي ال   - في كل األعمال

يعلمها إال هللا وصاحبها، أما  
- االعتبار في الجانب  الجزائي  

فبالنتائج والعواقب   - عند البشر
وليس بالنيات. فقد أمرنا الرسول  
(ص) بالحكم بالظواهر و هللا  

يتولى السرائرتعالى  

ما يكون   - عادة- إن السلوك  
انعكاسا للنوايا إال في حاالت  
قـليلة مثل حاالت النفـاق. وحتى  
في بعض الحاالت مثل هذه  
يمكن أن يعكس السلوك سوء  
النية والنفـاق

ترى النظرية التحليلية مثال وخاصة  
االتجاه الفرويدي أن ماضي  
الفرد هو أساس بناء الشخصية
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��حلة الFف�لة ل�ا لها م أه�%ة في ت*<�ل ال*()%ة وال?ل�ك، إال أن لق	 أولى اإلسالم اه�2اما ����ا ل
تأمل م]�ل ال!)�ص ال ی�� ل!ا -أن الف�د م�<�م عل%ه -أن یEقى س]� ماض%ه بل إن الM�[2ة ال2ار3(%ة 
 اإلسالم%ة ت�� ل!ا -<ل وض�ح �%[ أن اإلسالم ق	 اسF2اع تغ��� سل�ك وش()%ات ال)�ا-ة ال�ی

الم ع اق2!اع واع2قاد، ووجهها ت�ج�ها ج	ی	ا. ��ا اسF2اع اإلسالم تغ��� أق�ام وحZارات اع2!ق�ا اإلس
تغ���ا ج�ر3ا خاصة في م]ال العق�	ة. و��ا أن اإلن?ان م�اسw على ماض%ه، فان -اب الM�2ة مف�2ح 

اإلقالع ع ل2غ��� ع�اقw ه�ا ال�اضي إن �ان حافال -ال?�lات وال�ن�ب؛ وال2غ��� Y<�ن -الع�ل ال)الح و 
ال�عاصي وال�ن�ب. بل إن م�حلة الFف�لة في اإلسالم هي م�حلة ال2عل" وال2	رw3، وهي م�حلة ی�فع ف�ها 

  القل" على اإلن?ان ح2ى ی�لغ.
أما ال�?2ق�ل فه� -ع	 هام في ت*<�ل ش()%ة ال�?ل"؛ ذلB ألن ال�?2ق�ل في اإلسالم ال 2�Y	 في ه�ه 

��م اآلخ�. وعل%ه، فال�?2ق�ل -ع	 هام في بل�رة ال*()%ة ال�?ل�ة ال�%اة ال	ن%ا فق§ بل 2�Y	 إلى ال
  وت�ج�هها للع�ل ال)الح في ال�اض� وال�?2ق�ل. 

 ولعل اآلYة ال�3�uة : "واب2غ _%�ا آتاك هللا ال	ار اآلخ�ة وال ت!� ن)�BE م ال	ن%ا وأح? ��ا أح?
�w ال�ف?	یY غ الف?اد في األرض إن هللا الEوال ت B%(الق)/ :هللا إل ") ، و ال�<�ة ال2ي تق�ل : 77

"اع�ل ل	ن%اك �أنB ت¬%Ä أب	ا، واع�ل آلخ�تB �أنB ت��ت غ	ا"، أح? تل(%/ ل��قف اإلسالم في ه�ه 
  ال!قFة.

ا في سل�ك اإلن�ان أم ال�راثة ؟ -7Cعل� ) أق�� تأث�  هل ال�?+J ( ال

ن?ان وش()�2ه؛ فاإلن?ان م(ل�ق م Yق� اإلسالم تأث�� ال]انw ال���ل�جي ( ال�راثي) في �Eع اإل
 ال���2ج� . والشB، أن �Fماء ال�جل وماء ال��أة ال�(2ل نFفة إذا ت�!ى ، وم نFفة أم*اج ؛ أH م

ت��ل ال()ائ/ ال�راث%ة ال2ي ی2أث� بها اإلن?ان في م(2لف م�احل  -ك�ا ب� العل" ال�	ی�- ه�ه ال!Fفة 
Yإی�اد اآل >�Y ا وصه�ا ع��ه. وفي ه�ا ال�ع!ىE?ال�اء -*�ا ف]عله ن ة ال�3�uة : "وه� ال�H خلg م

) . وق	 جاء في تف?�� ال]الل� -أن ال�ق)�ر -ال�اء في ه�ه اآلYة ه� 54و�ان رBM ق	ی�ا" (الف�قان:
ال�!ي، ��ا جاء في ال2ف?�� أن ال�ق)�د -ال!?w جهة األب، وال�ق)�د -ال�)اه�ة جانw األم. وعل%ه، 

�3�uة الYال���ل�جي (ال�راثي) واالج�2اعي (ال�)اه�ة فإن اآل ة ت]�ع ب� اإلشارة إلى �ل م ال]ان��
  وال2عارف وaقامة العالقات االج�2ا¡%ة).  

وaلى جانw تأث�� ال�راثة، فان اإلسالم ی�لى أه�%ة ����ة ل2أث�� ال�ال	ی وال�]�2ع في ت*<�ل ش()%ة 
 م�ل�د إال ی�ل	 على الف�Fة فأب�اه یه�دانه أو ی!)�انه أو اإلن?ان. وفي ه�ا Yق�ل ال�س�ل (ص) : " ما م

 ��Y]?انه ��ا ت!2ج ال�ه%�ة به%�ة ج�عاء هل ت�; ف�ها م ج	عاء " (م2فg عل%ه). و�3	و م ه�اال�	ی
 أZYا تأث�� �ل م ال�راثة وال��%§ )ال��lة( في ت*<�ل ال*()%ة.ك�ا نعى الق�آن ال3�u" على الuاف�3

في ال?ل�ك عامة وفي اع2قاداته" الEا�لة خاصة دون إع�ال ال!�4، وت�<%" العقل. وفي اتEاعه" آ-اءه" 
ه�الء Yق�ل هللا تعالى: " وaذا فعل�ا فاح*ة قال�ا وج	نا عل�ها آ-اءنا Àهللا أم�نا بها قل إن هللا ال Yأم� 

ا إب�اd%" وق�مه: " ) . و3ق�ل أZYا ع س�	ن28-الف�*اء أتق�ل�ن على هللا ما ال تعل��ن "  (األع�اف :
ولق	 آت�!ا إب�اd%" رش	ه م ق�ل و�!ا -ه عال��، إذ قال ألب%ه ما ه�ه ال�2اث�ل ال2ي أن2" لها عاكف�ن قال�ا 

  ).54-51وج	نا عل�ها آ-اءنا لها عاب	ی. قال لق	 �!2" وآ-اؤ�" في ضالل م�� " (األن�%اء:
عات واألم" أن ش()%ة اإلن?ان قابلة لل2عل" وم ال�اضح م ت]ارب ع	ی	ة في تار3خ األف�اد وال]�ا

  وال2غ�� واإلب	اع واالب2	اع في م(2لف م�احل الع��، وأن األمfلة على ذل��f� Bة؛ و3<في أن ن*�� إلى 

  

ان النظرية التحليلية ال تنكر بأن  
جزء من الشخصية يتم اكتسابه  
بواسطة التعلم في المراحل  
المبكرة من العمر عبر التفـاعل  

ن الصبي و األبوين بصفة  بي
خاصة

لقد أولى اإلسالم اهتماما كبيرا  
لمرحلة الطفولة لما لها من أهمية  
في تشكيل الشخصية والسلوك،  
إال أن تأمل مجمل النصوص ال  
يبين لنا بأن الفرد محكوم عليه  
بأن يبقى سجين ماضيه  

إن التجربة التاريخية اإلسالمية  
تبين لنا بكل وضوح كيف أن  

إلسالم قد استطاع تغيير سلوك  ا
وشخصيات الصحابة الذين  
اعتنقوا اإلسالم عن اقتناع  
واعتقـاد، ووجهها توجيها جديدا

استطاع اإلسالم تغيير أقوام  
وحضارات تغييرا جذريا خاصة في  
مجال العقيدة. وكما أن اإلنسان  
محاسب على ماضيه، فـان باب  
التوبة مفتوح لتغيير عواقب هذا  

ن كان حافـال بالسيئات  الماضي إ
والذنوب

أما المستقبل فهو بعد هام في  
تشكيل شخصية المسلم؛ ذلك ألن  
المستقبل في اإلسالم ال يمتد في  
هذه الحياة الدنيا فقط بل يمتد  
إلى اليوم اآلخر
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ال2غ��� ال�H أح	ثه اإلسالم في نف�س أش(اص في م(2لف أع�اره"، وفي أح�ال الEUائل واألم" -�]�د 
اإلسالم ال Y*]ع اع2!اق ح�2%ة ال2أث�� ال�Fلg لل�اضي، بل إن اإلسالم Yف2ح  اع2!اق اإلسالم. وعل%ه، فان

األب�اب على م)ار3عها ل��اجعة ال!ف� وتع	یل سل��ها وتغ��� �Eائعها ل�22افg مع تعال%" اإلسالم. ول�ا 
ن. ��ا ال ی�	و فان اإلسالم w[Y ما ق�له، و3ف2ح -الM�2ة واالس2غفار آفاقا سل��%ة ج	ی	ة تع�	 ال2فاؤل لإلن?ا

اإلسالم م*]عا لل��2%ة ال�Fلقة لل��lة أو لل2عل"؛ ذلB ألن لل�راثة دورا ال ی!�uه اإلسالم ��ا لل2عل" دوره 
ال��ث�. ولعل تأمل!ا في اآلYات ال2ال%ة ی�� ل!ا �%[ أن الف�Fة قابلة لل2غ��� -اإل�Yان والع�ل، و�Mل ال]ه	. 

إذا م?ه ال*� ج�وعا، وaذا م?ه ال(�� م!�عا، إال ال�)ل�، ال�ی  Yق�ل تعالى : "إن اإلن?ان خلg هل�عا،
�اف�4ن" Y "ه" على صالته ه" على صالته" دائ��ن، وال�ی في أم�اله" حg معل�م، ....، وال�ی

  ) . 34-19(ال�عارج : 
  و3ق�ل تعالى: "إن هللا ال Yغ�� ما -ق�م ح2ى Yغ��وا ما -أنف?ه"...".

أن اإلسالم YعFى لل2عل" أو لل��lة دورا  -nاه�3ا على األقل-ص، فق	 نالحr وaذا تأمل!ا م]�ل ال!)� 
أه" م ال	ور ال�H ی�ل%ه لل�راثة؛ وه�ا تأك�	 ل	ور اإلرادة والق	رة على ال2غ�� وال2غ��� على ال�?3�2ات: 

  الف�دYة وال]�ا¡%ة وال�]�2¬%ة،ك�ا ی�� دور ال2عل" وال2عل%" في ال2غ�� وال2غ��� .
  �قف ال?%<�ل�ج%ا ال�	یfة م ه�ه ال!قFة ؟ ما ه� م

ه!اك تEای ���� ب� ال?%<�ل�ج�� ح�ل ه�ه ال!قFة إلى ح	 ال2!اق|؛ فه!اك م أولى أه�%ة أك�� 
لل�راثة م!�uا أH تأث�� ذH ¨%�ة لل��lة، ��ا أن ه!اك م -الغ وأعFى لل��lة �ل ال2أث�� في بل�رة ال*()%ة 

/ نف?%ة �ال��اء وال	اف¬%ة واالنفعاالت ... إال أن ه�ا ال)�اع ق	 ح?" وما ی2)ل بها م صفات وخ)ائ
م�خ�ا ل��2ك ال�]ال ل��قف ت�افقي Yع�2ف ب2أث�� �ل م ال��lة (ال��%§) وال�راثة في ت*<�ل ال*()%ة 

  وال?ل�ك وتع	یله�ا وتغ���ه�ا .
انw تأث�� ال��%§ في ت*<�ل إن ه�ا ال��قف ال�2افقي  Yع�2ف ب2أث�� ال?�ات وال�اجات الف�دYة إلى ج

 H؛ وال���Mالغ� ال*()%ة وال?ل�ك. وق	 جاء ه�ا ال��قف -ع	 ع*�3 س!ة م ال)�اع ب� ال?%<�ل�ج��
  ) .Phares  1991ام2	 م ال?�2!%ات إلى أوائل ال�fان�!%ات ( 

  
  هل ال�فاؤل أساس ال67+عة ال4.
	ة أم ال�.اؤم ؟ - 8

�الئuة ب!Eأ ه�ا ال(لg ال]	ی	 ال�H جعل في األرض خل%فة قال8 ع!	ما خلg هللا آدم، و أخ�� ال
ال�الئuة Ã تعالى �%[ ت]عل في األرض م Yف?	 ف�ها و3?فB ال	ماء. " وaذ قال رBM لل�الئuة إني 
 ن?Eح -��	ك ونق	س لB قال �جاعل في األرض خل%فة قال�ا أت]عل ف�ها م Yف?	 ف�ها و3?فB ال	ماء ون

). رغ" أن ال�الئuة ت?اءل8 ع ال�<�ة م خلg آدم، فان هللا  30تعل��ن ... " ( الEق�ة: إنى أعل" ما ال 
  تعالى ق	 أم� ال�الئuة -ال?]�د آلدم إذ أن هللا تعالى Yعل" ماال تعل�ه ال�الئuة م خلg آدم.

�2Mه. وح2ى ورغ" ن?%ان آدم ألم� هللا تعالى وه� في ال]!ة مع زوجه، فق	 غف� له هللا تعالى ذلB -ع	 ت
-ع	 ه��² آدم وح�اء م ال]!ة، وح2ى -ع	 ق2ل هاب�ل لقاب�ل، وح2ى -ع	 سفB ال	ماء وال�عاصي ال2ي 

 - ك�ا ب�!ا أعاله-ارت�uها و�3ت�uها اإلن?ان في حg أخ%ه اإلن?ان ماض وحاض�ا وم?EU2ال، فان اإلن?ان 
� ح?w ال�F%عة (م�	دات ب��ل�ج%ة ، ل%� ش�ا �له ول%� خ��ا �له، بل إن أع�اله ت�2اوح ب� ال(�� وال*

  وراث%ة) أوال، وح?w الM�2%ة وال2عل" ثان%ا، واإل�Yان والع�ل ثالfا. 
 

  

يقر اإلسالم تأثير الجانب  
البيولوجي ( الوراثي) في طبع  
اإلنسان وشخصيته؛ فـاإلنسان  
مخلوق من نطفة إذا تمنى ، 
ومن نطفة أمشاج ؛ أي من ماء  

تلطين  الرجل وماء المرأة المخ
الممتزجين  

ان اإلسالم يولى أهمية كبيرة  
لتأثير الوالدين والمجتمع في  
تشكيل شخصية اإلنسان. وفي  
هذا يقول الرسول (ص) : " ما  
من مولود إال يولد على الفطرة  
فـأبواه يهودانه أو ينصرانه أو  
يمجسانه  

إن اإلسالم يفتح األبواب على  
مصاريعها لمراجعة النفس  

وكها وتغيير طبائعها  وتعديل سل
لتتوافق مع تعاليم اإلسالم

ان اإلسالم يجب ما قبله، ويفتح  
بالتوبة واالستغفـار آفـاقـا سلوكية  
جديدة تعيد التفـاؤل لإلنسان. 
كما ال يبدو اإلسالم مشجعا للحتمية  
المطلقة للبيئة أو للتعلم؛ ذلك  
ألن للوراثة دورا ال ينكره اإلسالم  

ثركما للتعلم دوره المؤ 

رغم ضغوط الحياة والصعوبات  
التي يواجهها اإلنسان في هذه  
الحياة، فـإن القرآن ما يفتأ يؤكد  
على العمل الصالح و على ضرورة  
تحقيق خالفة هللا على األرض كما  
.يحب هللا تعالى ويرضى
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وMال�غ" م خFاYا ب!ى آدم، فق	 ف2ح هللا له" أب�اب الM�2ة على م)�اع�ها، بل ومه�ا أس�ف�ا في 
). و3ق�ل تعالى: "وaذا سألB 104فإن هللا تعالى Yق�ل: "و3ق�ل الM�2ة ع ¡Eاده" (الM�2ة:ارتuاب ال?�lات 

.  فهل ه!اك أع4" -اب لل2فاؤل م ه�ا E¡186ادH ع!ى فإني ق�w3 أج�w دع�ة ال	اعي إذا دعان" الEق�ة:
E¡ هللا تعالى �*E3اد. وE¬ف رب ال�� اده ال��م!� الEاب؛ وه� -اب ال�ح�ة ال�ف�2ح دائ�ا لل¬Eاد م

-األج� الع4%" ح�� Yق�ل تعالى: "إن ه�ا الق�آن یه	; لل2ي هي أق�م وE3*� ال��م!� ال�ی Yع�ل�ن 
  .9ال)ال�ات أن له" أج�ا ����ا" اإلس�اء:

ورغ" ضغ�² ال�%اة وال)ع�Mات ال2ي ی�اجهها اإلن?ان في ه�ه ال�%اة، فإن الق�آن ما Yف2أ ی��	 على 
�w هللا تعالى و�3ضى. وaذا تأمل!ا الع�ل ال)الح و على ض�و Y خالفة هللا على األرض ��ا gق��رة ت

�| على ال2فاؤل ون�� ال��F2 وال2*اؤم. فق	 Y ف2أY أن ال!�ي (ص) ما rال*�3فة فإن!ا نالح �-ع| األحادی
" ( جاء في ال�	ی� ال*�3[ : "ال ���ة وخ��ها الفأل قال�ا وما الفأل قال الuل�ة ال)ال�ة Y?�عها أح	�"

رواه الE(ارH في �2اب الwF، وه� ح	ی� م2فg عل%ه). وفي ح	ی� آخ� رواه الE(ارH " قال ال ع	و; وال 
���ة و3ع]�!ي الفأل ال)الح الuل�ة ال�?!ة".  وفي ح	ی� آخ� Yق�ل ال�س�ل (ص) :" Y?�وا وال تع?�وا، 

  -*�وا وال ت!ف�وا". 
س2?الم لل%أس والق!�² ح2ى -ال!?Eة لل�ی أس�ف�ا وMاخ2)ار، فان اإلسالم �له دع�ة لل2فاؤل وع	م اال

في ال�ن�ب وال(FاYا. وفي ه�ا ال�ع!ى Yق�ل هللا تعالى : "قل Yا ¡EادH ال�ی أس�ف�ا على أنف?ه" ال تق!�Fا 
) . و3ق�ل تعالى: "إن مع  35م رح�ة هللا إن هللا Yغف� ال�ن�ب ج�%عا إنه ه� الغف�ر ال�ح%"" ( ال�م�: 

. و3ق�ل تعالى على ل?ان Yعق�ب عل%ه ال?الم: "Yا ب!ي 7- 6ن مع الع?� Y?�ا" ال*�ح: الع?� Y?�ا، إ
اذه��ا ف2�??�ا م ی�سف وأخ%ه وال ت%أس�ا م روح هللا إنه ال ی%أس م روح هللا إال  الق�م ال4ال��ن" 

  . 87ی�سف: 
  ما ه� م�قف ال?%<�ل�ج%ا م ه�ه ال!قFة ؟

  م�قف ال!3�4ة ال2�ل�ل%ة : - 1
ن�4نا إلى م�قف ف�و3	 م ه�ا ال��ض�ع، فإن!ا ن]	ه م2*ائ�ا إلى ح	 ����؛ فه� Y)ف اإلن?ان إذا 

م�<�م عل%ه -ال)�اع مع ق�اه ال	اخل%ة أH (  -ح?w ف�و3	-وصفا سل�%ا م2*ائ�ا؛ ذلB ألن اإلن?ان 
  )�اع.غ�ائ�ه ) ال2ي ت2غلw عل%ه دائ�ا، وأن اإلن?ان م�<�م عل%ه ل%)Eح ض�%ة القلg وال�)� وال

ولعل م�قف ف�و3	 ه�ا راجع ل2أث�ه -الق)/ ال��ج�د في ال�2راة ال2ي ش�ه8 س�عة األن�%اء عل�ه" 
  ال?الم، ��ا ق	 ی�جع ذلB إلى ال�*اه	 ال��وعة ال2ي عاY*ها أث!اء ال��ب العال�%ة الfان%ة.

ی�; أن  وعلى ع<� ه�ه ال��قف ال�2*ائ"، فان �ارل ی�نغ م2فائل -()�ص ال�F%عة الE*�3ة؛ إذ
 وال�F2ر. ونف� ال��قف Yقفه أدل� في ه�ا ال��ض�ع، و��لB ارB3 ف�وم ?�اإلن?ان قابل لل!�� و لل2

  وم�راH وه�رنى.
  م�قف م	رسة ال?�ات: - 2

  ��ا ی�م?�Y)ف أل��رت اإلن?ان وصفا قائ�ا على ال2فاؤل؛ إذ ی�م -قابل%ة اإلن?ان لل2
...)، فإن م�قفه م ه�ا ال��ض�ع Y(2لف  - 1905ن	 �اتل (-اإلصالح االج�2اعي. أما -ال!?Eة ل���3 

قل%ال ع م�قف أل��رت. �ان �اتل في ف�2ة شEا-ه م2فائال ح�ل ق	رة اإلن?ان على حل ال�*<الت ال2ي 
 في م?�2; >Y "إال أن ال�اقع ل ،§%�ت�اجه ال�]�2ع؛ وذلB -اك2?اب ال�عارف ال�Zور3ة لل2�<" في ال�

  ق	 اس2!2ج -أن ال�F%عة الE*�3ة وال�]�2ع ق	 تقهق�ا معا . ت�قعات �اتل، ول�ا ف

  

ترى هذه المدرسة ممثلة  
 -  1905برائدها جورج كيلى (

) بأن اإلنسان كائن  1967
عاقـل قـادر على تشكيل مفـاهيم  
يستطيع رؤية العالم خاللها،كما  
يستطيع تشكيل تناول (موقف) 
متفرد لرؤية الواقع

مدفوع  يرى فرويد بأن اإلنسان  
إلعادة التوازن والحفـاظ على  
حالة من التوازن الفسيولوجي  
وذلك لحماية العضوية من التوتر  
والحصر

 

أما أدلر فيعتقد بأن اإلنسان في  
سعي دائم (مجاهدة) لتحقيق  
التفوق (نمو مستمر)؛ وأن هذا  
السعي من شأنه أن يزيد التوتر  
بدال من خفضه

- أغلب رواد التحليل النفسي  
يؤكدون أهمية   - دا فرويدماع

النمو بدال من التوازن كخاصية  
من خصائص الطبيعة البشرية، 
والشخصية اإلنسانية  

يرى ألبورت بأن الهدف  
الضروري للحياة ليس هو خفض  
التوتر كما كان يرى فرويد بل  
رفع حالة التوتر التي تدفع  
اإلنسان للبحث عن أهداف  
وتحديات جديدة  
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  م�قف ال�	رسة اإلن?ان%ة : - 3
ل�	رسة اإلن?ان%ة م ه�ا ال��ض�ع م�قفا إY]اب%ا؛ فه" ج�%عا م2فائل�ن ح�ل ال�F%عة Yقف رواد ا

 الE*�3ة.  وعل%ه، فه" ی���ون على ال)�ة ال!ف?%ة ب	ال م االض�Fا-ات ال!ف?%ة، وعلى ال!�� ب	ال م
  ال]��د وال���د، وعلى ال]�انw اإلY]اب%ة ع!	 اإلن?ان ب	ال م ج�انw ضعفه وع��Mه.

  ف ال�	رسة ال?ل��%ة :م�ق - 4
رغ" اع2قاد س<�!� وUM%ة ال?ل���� أن ال��%§ ه� ال�H ی2�<" في سل�ك اإلن?ان ، إال أنه" ی��	ون 
-أن اإلن?ان م?�ول ع ت)�%" وت*<�ل ه�ا ال��%§ -]�انEه ال�(2لفة : ب!اYات ، آالت ، مال-� 

Mاعة اإلن?ان ومأك�الت وم�س?ات ح<�م%ة ، ون4ام اج�2اعي ولغة وعادات ... وF2اء عل%ه، ففي اس!
  إدخال تع	Yالت على ه�ا ال��%§ ل2�ق�g ما _%ه م)ل�2ه. 

ون�4ا له�ا، فان اإلن?ان E(Yح في نف� ال�ق8 م2�<�ا (-<?� الuاف) ، وم2�<�ا _%ه (م�ا¨Eا) . 
اجا  ه� ال�Y H)�" ثقافة م2�<�ة إال أنه E(Yح -ال2الي إن2 -ح?w س<�!�- و2Mع��� آخ�، فإن اإلن?ان 

  ل2لB الfقافة. 
  م�قف ال�	رسة ال�ع�_%ة : - 5

) -أن اإلن?ان �ائ عاقل 1967 - 1905ت�; ه�ه ال�	رسة م�fلة ب�ائ	ها ج�رج ��لى (          
قادر على ت*<�ل مفاF2?Y "%d%ع رؤ3ة العال" خاللها،ك�ا F2?Y%ع ت*<�ل ت!اول (م�قف) م2ف�د ل�ؤ3ة 

  � ال�H ی�س" ق	ره (م)��ه) ول%� (اإلن?ان) ض�%ة الق	ر. ال�اقع. و3ع2ق	 ��لى -أن اإلن?ان ه

 ؟ - 9��  هل �Hعى اإلن�ان إلى ت?قC: ال��ازن أم ه� في ن�� م�

ی�	و م اآلYات ال�3�uة أن اإلن?ان في ن�� م?��2 في ال!�احي ال]?�%ة وال!ف?%ة (ال�ج	ان%ة والعقل%ة) 
في ال]�انw ال]?�%ة وال!ف?%ة أZYا إلى أن ��Yت.   إلى أن ی�لغ أش	ه في األرMع� ث" ی�	أ في االنu2اس

 : �Y ) "عقل�نY أفال gه في ال(ل?u!نع��ه ن   ) . Y68ق�ل تعالى: "وم
ورغ" ه�ا القان�ن العام في ال!��، فإن اآلYات ال�3�uة واألحادی� ال*�3فة �لها ح� على �لw ال�ع�فة 

�ان8 ال�?�ول%ة ت�	أ ش�عا -ال�ل�غ و ت!2هي و ته�یw ال!ف� وت�ق�2ها في م(2لف م�احل الع��؛ وaن 
  -ال��ت. أما م�قف م(2لف م	ارس عل" ال!ف� فه� ��ا یلي :

1 -  م�قف ال�	رسة ال2�ل�ل%ة : ی�; ف�و3	 -أن اإلن?ان م	ف�ع إلعادة ال�2ازن وال�فاÆ على حالة م
غ�3�3ة ح�� ت	فع الع3�Zة ال�2ازن الف?��ل�جي وذلB ل��اYة الع3�Zة م ال�2ت� وال�)�. وه�ه ال	اف¬%ة 

-اس��2ار وM*<ل دورH إلى اإلح?اس -ال�2ت� وMال2الي إلى الع�ل على خف| ه�ا ال�2ت�، وعلى ال�)�ل 
على الل�ة، وه<�ا. وع<� ه�ا ال��قف، فان �ارل ی�نغ ی�; -أن اإلن?ان في ن�� م?��2؛ و3ع2ق	 ی�نغ -أن 

  س!ة.  40- 35)ف الع�� ب� أه" ال2غ��ات في ال*()%ة ت�	أ في ال4ه�ر ع!	 م!2
أما أدل� _%ع2ق	 -أن اإلن?ان في سعي دائ" (م]اه	ة) ل2�ق�g ال2ف�ق (ن�� م?��2)؛ وأن ه�ا ال?عي 
م شأنه أن ی�3	 ال�2ت� ب	ال م خفZه. وع<� رأH ف�و3	، فان أدل� ال ی�; -أن ال	افع ال�ح�	 لإلن?ان 

جل ال2ف�ق یF2لw ص�ف أك�� ق	ر م الFاقة ه� خف| ال�2ت� ؛ ذلB ألن ال?عي أو ال�]اه	ة م أ
 gق��وال]ه	؛ وه�ه ال�الة ع<� حالة ال�2ازن ال2ي ت���2 -(ف| ال�2ت�. و��3	 أدل� أن ال?عي م أجل ت

  ال2ف�ق ع�ل%ة ف�دYة وم]�2¬%ة .
ی��	ون أه�%ة ال!�� ب	ال م ال�2ازن  - ماع	ا ف�و3	-وMاخ2)ار، فان أغلw رواد ال2�ل�ل ال!ف?ي 

  ة م خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة، وال*()%ة اإلن?ان%ة .ك(اص%

  

ان اإلسالم كله دعوة للتفـاؤل  
وعدم االستسالم لليأس والقنوط  
حتى بالنسبة للذين أسرفوا في  
الذنوب والخطايا

كارل يونغ متفـائل بخصوص  
الطبيعة البشرية؛ إذ يرى أن  
اإلنسان قـابل للنمو و للتحسن  

قفه  والتطور. ونفس الموقف ي
أدلر في هذا الموضوع، 
وكذلك اريك فروم وموراي  
.وهورنى

يصف ألبورت اإلنسان وصفـا  
قـائما على التفـاؤل؛ إذ يؤمن  
بقـابلية اإلنسان للتحسن كما  
يؤمن باإلصالح االجتماعي

يقف رواد المدرسة اإلنسانية من  
هذا الموضوع موقفـا إيجابيا؛ فهم  
جميعا متفـائلون حول الطبيعة  

ة.  وعليه، فهم يركزون  البشري
على الصحة النفسية بدال من  
االضطرابات النفسية

Bassaaer Nafssania: N° 36 Winter 2022 (March Supplement)  :( ملحق شهر مارس ) 2022شتاء  36الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

27  � �



  »2022العام العربية في علوم وطب النفس    شخصية -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

م�قف م	رسة ال?�ات : ی�; أل��رت -أن اله	ف ال�ZورH لل�%اة ل%� ه� خف| ال�2ت� ��ا �ان  - 2
� ع أه	اف وت�	Yات ج	ی	ة . وع!	ما ی!]� �Eفع اإلن?ان لل	بل رفع حالة ال�2ت� ال2ي ت 	ی�; ف�و3

ل%�  -ح?w أل��رت- إلن]از ت�	H آخ� .  وال�]�H في الع�ل%ة اإلن?ان ت�	Yا ما ، ت2*<ل ع!	ه داف¬%ة 
اإلن]از في ح	 ذاته بل ع�ل%ة اإلن]از ، و��لB األم� ع!	 ال�]اه	ة إلن]از ه	ف ما ؛ فال�]�H ه� 
ال�]اه	ة (ع�ل%ة ال?عي) ول%� ت�ق�g اله	ف نف?ه. وعل%ه، فاإلن?ان في حاجة م?��2ة أله	اف ج	ی	ة 

�  فاÆ على م?�2; ض�ورH م ال�2ت� في ال*()%ة.ل2�ف��ه وت*]%عه، ولل
-م�قف ال�	رسة اإلن?ان%ة :  Yع2ق	 رواد ه�ه ال�	رسة أن اإلن?ان في ن�� م?��2 ؛ فاإلن?ان  - 3

ت	فعه حاجات ف3�Fة ت2	رج في ش<ل ه�مي م حاجات أساس%ة (ف?��ل�ج%ة) م مأكل  -ح?w ماسل�
 فإلى ال�اجة إلى االن�2اء وال�w وaلى ال�اجة إلى وم*�ب وت!اسل ون�م وت!ف� إلى ال�اجة إلى األم

 w?اجة األخ��ة ح�- ال2ق	ی� وان2هاء -ال�اجة إلى ت�ق�g ال�ات وهي أعلى ال�اجات . وال ت2�قg ه�ه ال
 .  -ماسل���  إال ع!	 م!2)ف الع�� ��ا أنها ال ت2�قg إال ع!	 ن?Eة ض�lلة م األش(اص ال!اج
ل" ی2ع�ض رواد ال�	رسة ال?ل��%ة لل	وافع ال	اخل%ة أو لل�2ت� ال	اخلي  م�قف ال�	رسة ال?ل��%ة :  - 4

ال�H ی	فع اإلن?ان ل2�ق�g أه	اف أو إلن]از ما ؛ ذلB ألن ت*<ل ال?ل�ك ح?w ال?ل���� ی2" -ال2عل"، 
وأن سل�ك اإلن?ان ه� ن2%]ة ال2عل" ال�H ت*<له ع�امل خارج%ة. و3!�!ي على ه�ا رف| وج�د أYة ع�امل 

3�Fاف  فل%?8 ف	ة أهYذا �ان8 ه!اك أaاف ما .  و	فع اإلن?ان إلن]از أه	ة (وراث%ة) أو داخل%ة (ذات%ة) ت
أه	افا ف�دYة بل هي أه	اف اج�2ا¡%ة .  ورغ" تأك�	 ال?ل���� على ت*<ل ال?ل�ك  -ح?w س<�!�-

ة ال�ش	، واك2?اب األساسي في م�حلة الFف�لة، فانه" ال ی!ف�ن إم<ان%ة تع	یل و تغ��� ال?ل�ك في م�حل
  أن�ا² ج	ی	ة م ال?ل�ك.

  ال!��) ه� م�قف مع2	ل.- وMاخ2)ار، فان م�قف ال?ل���� م ه�ا ال��ض�ع (ال�2ازن 
  

�ه أم ه(اك $Fانg ال�ف
د عال�+ة وش��ل+ة  - 10C,-ائ,ه وش,-$ (hای��هل Wل إن�ان م�ف
د (م
  في ال67+عةال4.
	ة وأ$عاد ال.-,+ة ؟

 ال�ی ���2ا في م�ض�ع ال*()%ة على أن م م���ات ال*()%ة: ال�2ای� ی2فg أغلw ال?%<�ل�ج��
العال�%ة �(اص%ة م خ�اص  /والEfات ع�� ال�م، إال أنه" اخ2لف�ا ح�ل ال(اص%ة ال�f�2لة في ال2ف�د

  ال�F%عة الE*�3ة هل هي م�2ای�ة أم عال�%ة.
�%ة في ال�F%عة الE*�3ة ح�� ی�; م�قف ال�	رسة ال2�ل�ل%ة : Yع�2ف ف�و3	 بEع	 (خاص%ة) العال - 1

ال]!?ي، وأن �ل إن?ان ت	فعه نف� الق�; والغ�ائ� (  --أن �ل إن?ان ��Y ب!ف� م�احل ال!�� ال!ف?ي 
اله� ) . ورغ" ه�ا فق	 أك	 ف�و3	 أن ج�ءا م ال*()%ة م2ف�د وم�2ای� . وعل%ه ، فان األنا واألنا األعلى 

-E?!ائف -الnال� �ان نفYل ش(/وان �انا ی�دuة ل-  Bش(/ آلخ�؛ ذل إال أن م��2اه�ا Y(2لف م
ألنه�ا ت*<ال ع�� ت]ارب ش()%ة ��Y بها �ل ف�د على ح	ة. أما ی�نغ _%قف م�قفا وسFا م ه�ه 
ال��ض�ع مfل ف�و3	 ت�اما إال أنه Y(2لف ع!ه في ش�ح ه�ا الEع	 في ال*()%ة. ی�; ی�نغ أن ه!اك ت�ای�ا 

، أما -ع	 ذلB فه!اك عال�%ة في ت*<ل ال*()%ة ح�� ال ت4ه� -ع	  في ال*()%ة ح2ى م!2)ف الع��
م!2)ف الع�� أYة أن�ا² م�2ای�ة لل*()%ة ح?w ی�نغ. وع<� م�قفي ف�و3	 و ی�نغ، فق	 أك	 أدل� 
ب�ض�ح خاص%ة ال�2ای� وال2ف�د في ال*()%ة . و3قف ف�وم م ه�ا ال��قف م�قفا وسFا ح�� Yع�2ف -أن 

ل*��ل%ة) في ال*()%ة ؛ وf�23ل ذلB في خاص%ة اج�2ا¡%ة م*��2ة ض� إ�ار ه!اك -ع	 العال�%ة (ا
.  ثقافة ما، وفي نف� ال�قY 8ع2ق	 ف�وم -أن �ل ش(/ م���2 ع اآلخ�3

  

رغم اعتقـاد سكينر وبقية  
السلوكيين أن المحيط هو الذي  
يتحكم في سلوك اإلنسان ، إال  
أنهم يؤكدون بأن اإلنسان  

كيل هذا  مسؤول عن تصميم وتش
المحيط بجوانبه المختلفة

أن من مميزات الشخصية: التمايز  
والثبات عبر الزمن، إال أنهم  
اختلفوا حول الخاصية المتمثلة في  
التفرد/ العالمية كخاصية من  
خواص الطبيعة البشرية هل هي  
متمايزة أم عالمية.

يعترف فرويد ببعد (خاصية)  
العالمية في الطبيعة البشرية  

يرى بأن كل إنسان يمر    حيث
- بنفس مراحل النمو النفسي  

الجنسي، وأن كل إنسان تدفعه  
نفس القوى والغرائز ( الهو ) 

أكد أدلر بوضوح خاصية التمايز  
والتفرد في الشخصية  

 
  

Bassaaer Nafssania: N° 36 Winter 2022 (March Supplement)  :( ملحق شهر مارس ) 2022شتاء  36د الـعــدبصائــــــــرنفسانيــــــــة 

28  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

م�قف م	رسة ال?�ات : ی�; أل��رت -أن �ل ش(/ م�2ای� ع اآلخ�3؛ ذلB ألن لuل ف�د  - 2
وت���ه ع اآلخ�3 . ورغ" ه�ا ال��قف، فإن أل��رت ال ی!�u س�اته واس2ع	اداته ال2ي ت�	د ب	قة ش()�2ه 

  وج�د س�ات م*��2ة ب� ال!اس .
م�قف ال�	رسة اإلن?ان%ة : Yع2ق	 ماسل�  -أن ال�اجات وال	وافع م*��2ة ب� ال!اس (عال�%ة) إال  - 3

ل%ه، فان أن أسال�w إشEاع ه�ه ال�اجات ت(2لف م ش(/ آلخ�؛ ذلB ألن ه�ا ال?ل�ك ی2" تعل�ه. وع
  ماسل� و روج�ز Yقفان م�قفا وسFا في ه�ا ال��ض�ع.  

4 -  م�قف ال�	رسة ال?ل��%ة :  ن�4ا ألن ت*<ل ال?ل�ك ی2" -ال2عل"، فان �ل ش(/ ی���2 ع
اآلخ�3؛ ذلB ألن الM�[2ة هي ال2ي ت*<ل ال?ل�ك وأن �ل األش(اص له" ت]ارب م(2لفة وخاصة أث!اء 

	 ش()� Y?لuان ب	قة نف� ال?ل�ك؛ أH أن ال�2ای� ه� ال(اص%ة األساس%ة الFف�لة. وعل%ه، فإن!ا ل ن]
  لل�F%عة الE*�3ة ولل*()%ة اإلن?ان%ة.  

أن الE*� ق	 خلق�ا أصال م نف�  - ك�ا جاء في الق�آن ال3�u"- م�قف اإلسالم : م ال�اضح  - 5
، س�رة 98، س�رة األنعام:  1ء: واح	ة.  وق	 ورد ه�ا ال2أك�	 أرMع م�ات في الق�آن ال3�u" : س�رة ال!?ا

. ورغ" ه�ا ال(لg م نف� واح	ة إال أن اإلسالم Yق� ال2فاوت وال�2ای�  6، س�رة ال�م�: 189األع�اف: 
ب� الE*� س�اء �ان ذلB في ال!اح%ة ال]?�%ة أم ال!ف?%ة أم االث!� ، ��ا أن ال�?�ول%ة ع األع�ال 

ي ه�ا ال�ع!ى Yق�ل تعالى : "Yأیها ال!اس إنا خلق!اك" م ذ�� م?�ول%ة ف�دYة. وف -في اإلسالم-وال?ل�ك 
Eائل ل2عارف�ا إن أك�م<" ع!	 هللا أتقاك" إن هللا عل%" خ���" (ال�]�ات :  ). 13وأنfى وجعل!اك" شع�Mا ̈و

 أن نفه" م ه�ه اآلYة أن ال�2ای� قائ" على ال�?�3�2: الف�دH وال�]�2عي (¨Eائل وشع�ب). وق	 >�Y
   تعالى اخ2الف األل�ان واألل? آYة ألولى األلEاب. Yق�ل تعالى:جعل هللا

"وم آYاته خلg ال?��ات واألرض واخ2الف أل?!u2" و أل�انu" إن في ذلB آلYات للعال��" (ال�وم :  
). و3ق�ل تعالى في تف�Zل -ع| ال!اس ع -ع| أو ما Y?�ى ح	یfا -الف�وق الف�دYة : "وقال له" 22

 أحg -ال�لB م!ه ول" ی�ت سعة ن��ه" إن هللا �ق	 -ع� لu" �ال�ت ملuا قال�ا أنى Y<�ن له ال�لB عل�!ا ون
م ال�ال قال إن هللا اصFفاه عل%<" وزاده -?Fة في العل" وال]?" Àهللا ی�تى ملuه م Y*اء Àهللا واسع 

�� درجات وأك�� ). و3ق�ل تعالى :" ان�4 �%[ فZل!ا -عZه" على -ع| ولآلخ�ة أك247عل%" " (الEق�ة: 
). و3ق�ل تعالى -()�ص ال�?�ول%ة الف�دYة: "ووف�8 �ل نف� ما ع�ل8 وه� أعل" 21تفZ%ال" (اإلس�اء:

). وع!	ما ن2أمل ص%غ ال�2ای� فإن!ا ن]	ها ���fة -عZها ج?�ي وMعZها اآلخ� 70-�ا Yفعل�ن" (ال�م�:
ه�ا ال�ع!ى Yق�ل تعالى: "ول� شاء رBM  نف?ي وMعZها اآلخ� دی!ي؛ وذلB �له تEعا ل�*�lة هللا تعالى  وفي

ل]عل ال!اس أمة واح	ة وال ی�ال�ن م(2لف�، إال م رح" رBM ول�لB خلقه" وت�8 �ل�ة رBM ألمألن جه!" 
). وح?w تف?�� ال]الل�، فإن ال�ق)�د -االخ2الف في 119- 118م ال]!ة وال!اس أج�ع�" (ه�د: 
 .  ه�ه اآلYة ه� االخ2الف في ال	ی

  >�Y 3ة وال*()%ة اإلن?ان%ة قائ�ة على ال�2ای��*Eعة ال%�Fات أن الYم]��ع ه�ه اآل أن ن?2!2ج م
وaن �ان أصلها واح	ا (م نف� واح	ة)، وأن ه�ا ال�2ای� قائ" على ال�?3�2ات ال]?�%ة وال!ف?%ة وال�وح%ة 

%ة (¨Eائ ل وشع�ب وأل�ان وأل?!ة (ع!	 الف�د)، وقائ" على م?H�2 ال2!4%�ات االج�2ا¡%ة وال	ی!%ة والع̈�
وأدYان وم�اهw). وأخ��ا، فانه م ال��< ت)�ر ن��ذج لل�F%عة الE*�3ة م م!�4ر إسالمي وفg األ-عاد 

  وال()ائ/ ال����رة أعاله. 
  ن�� ن��ذج لل�F%عة الE*�3ة م م!�4ر إسالمي:

  

يقف فروم من هذا الموقف  
موقفـا وسطا حيث يعترف بأن  

شمولية) هناك بعد العالمية (ال
في الشخصية ؛ ويتمثل ذلك في  
خاصية اجتماعية مشتركة ضمن  
إطار ثقـافة ما، وفي نفس الوقت  
يعتقد فروم بأن كل شخص  
متميز عن اآلخرين

يرى ألبورت بأن كل شخص  
متمايز عن اآلخرين؛ ذلك ألن  
لكل فرد سماته واستعداداته  
التي تحدد بدقة شخصيته  
وتميزه عن اآلخرين  

اسلو  بأن الحاجات  يعتقد م
والدوافع مشتركة بين الناس  
(عالمية) إال أن أساليب إشباع  
هذه الحاجات تختلف من شخص  
آلخر؛ ذلك ألن هذا السلوك يتم  
تعلمه

نظرا ألن تشكل السلوك يتم  
بالتعلم، فـان كل شخص يتميز  
عن اآلخرين؛ ذلك ألن التجربة  
هي التي تشكل السلوك وأن كل  

رب مختلفة  األشخاص لهم تجا
وخاصة أثناء الطفولة. وعليه، 
فـإننا لن نجد شخصين يسلكان  
بدقة نفس السلوك
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  م أه" م���ات ه�ا ال!��ذج ما Yأتي:
  تأك�	 ال]انw ال�وحي، وتأث�� ه�ا ال]انw ال�وحي -ال�فه�م اإل�Yاني في ال*()%ة وال?ل�ك. - 1
 ف)ل أح	ه�ا ع اآلخ�. - 2>�Y ان وال?ل�ك، وال�Yاإل   ه!اك عالقة مEاش�ة ب�
3 ش()%ة اإلن?ان وسل��ه. ه!ا - 3�uال�وح%ة وال���ل�ج%ة والف��3ائ%ة في ت wال]�ان   ك تuامل وتفاعل ب�
  اإلن?ان م(�� في -ع| القZاYا وم]�� في أخ�;. - 4
ی�	و أن ال��lة أو ال��%§ أك�f تأث��ا م ال�راثة رغ" االع�2اف ب2أث�� ال�راثة أو -ال]انw ال���ل�جي  - 5

  *()%ة.في ت*<�ل ال?ل�ك وال
ت��� ال!�4ة اإلسالم%ة على أه�%ة ال!�� وال2غ�� وال2عل" في ت*<�ل ال*()%ة وMل�رة ال?ل�ك ب	ال  - 6

� ع الل�ة.�Eف أساسا إلى خف| ال�2ت� وال	ال�2ازن ال2ي ته gق��  م ال����2 على ع�ل%ة ت
ة أك�f تفاؤال رغ" ال]�انw ال?ل�%ة في ش()%ة وسل�ك اإلن?ان فان ال�!�4ر اإلسالمي لل*()% - 7

م م�قف -ع| ال?%<�ل�ج��. و3	ع� ال�!�4ر اإلسالمي لل2فاؤل ون�� ال��F2 وال2*اؤم، وع	م االس2?الم 
  لل%أس والق!�²، ول2أث�� األحالم ال��ع]ة.

رغ" تأك�	 ال�!�4ر اإلسالمي على أصل ال(لg م نف� واح	ة، فان ال�2ای� على �ل ال�?3�2ات  - 8
��ل�ج%ة والف��3ائ%ة أه" م أوجه ال2*ا-ه أو ال!�F%ة في ال*()%ة وال?ل�ك. وال!�4ة ال�وح%ة وال!ف?%ة وال�

  اإلسالم%ة �لها دع�ة لل2!اف� ب� ال!اس في أوجه ال(�� والع�ل ال)الح.
حاض� وم?2ق�ل ال*()%ة (في ه�ه ال	ن%ا وفي اآلخ�ة) وال?ل�ك ال��تE§ به�ا أه" م ال�اضي  - 9

إن م�حلة الFف�لة وح2ى ال�ل�غ ال ت�2تw ع!ها أYة م�اسEة م ال!اح%ة في ال�!�4ر اإلسالمي، بل 
 ه�ه ال��حلة م ال!�احي ال3�M�2ة و م?�ول%ة ال�ال	ی وال��س?ات االج�2ا¡%ة م�حلة uال*�¡%ة. ول
أساس%ة ل" یه�لها اإلسالم ب2اتا. وم ال]	ی� -ال�الح4ة أن اإلسالم ق	 ن�4 إلى ح%اة اإلن?ان ن�4ة شاملة 
ت�	أ -��حلة ما ق�ل ال�الدة إلى م�حلة ال�الدة فإلى م(2لف م�احل الع�� ح2ى ال�فاة ث" إلى ما -ع	 ال��ت ( 
ال��زخ، ال]!ة أو ال!ار ). وق	 ذ�� هللا تعالى م�ض�ع اإلح%اء ث" اإلماتة ث" اإلح%اء م�ة أخ�; في أرMع 

الى في س�رة الEق�ة: "ك%[ تuف�ون -ا¶ ). Yق�ل تع40، ال�وم:26، ال]اث%ة:66، ال�ج:28آYات (الEق�ة: 
��%<" ث" إل%ه ت�جع�ن".  و3ق�ل في س�رة ال�ج:" وه� ال�H أح%اك" ث" Y "ث "u2��Y "و�!2" أم�اتا فأح%اك" ث

��%<" ث" إل%ه ت�جع�ن".Y "ث "u2��Y  
إلى وم ال�عل�م أن أق)ى ما ت�صل إل%ه ال?%<�ل�ج��ن ال�عاص�ون ه� دراسة ال*()%ة م ال�الدة  

االج�2اعي، أو -.....) ال�ع�وف ب!23�4ه ال�?�اة -ال!�� ال!ف?ي -1902ال�فاة ��ا فعل ارB3 ار3<?�ن (
  ).Approach Life Span-ال2!اول ال�?�ى "��ل ال�%اة" ( 

  

  خات�ة 
م ال)عw وضع خات�ة ل��ض�ع ح�ل ال�F%عة الE*�3ة م م!�4ر مقارن؛ فال(ات�ة إذن لل�قال 

، فإني ال أدعى -أني وف�8 ال��ض�ع حقه، خاصة وأن ت)�رات ال�F%عة ول%� لل��ض�ع. وم>Y ه�ا
م2!�عة وم2ع	دة ب2ع	د ال��اهw الفل?c%ة والف3�uة وال	ی!%ة، وال�	ارس  - ك�ا أش�ت إلى ذلB- الE*�3ة 

� أك�f ع�قا ودقة. وق	 أغفل �Mث�اء م?��2 وaال!ف?%ة وال�]�2¬%ة، وال��ض�ع في حاجة إلى نقاش ���� و
ال�?ل��ن ل�	ة ��3لة دراسة خ)ائ/ ال�F%عة الE*�3ة، وعل�م اإلن?ان رغ" أه�%ة ه�ه العل�م في ال�!اء 
ال�ZارH، ورغ" أن اإلن?ان ه� م��ر ال�سالة ال2ي جاء بها الق�آن ال3�u" ؛ فال�سالة لإلن?ان ل%U%" خالفة 

  هللا على األرض.  

  

عندما نتأمل صيغ التمايز فـإننا  
عضها جسمي  نجدها كثيرة ب

وبعضها اآلخر نفسي وبعضها  
اآلخر ديني؛ وذلك كله تبعا  
لمشيئة هللا تعالى  

يقول تعالى: "ولو شاء ربك لجعل  
الناس أمة واحدة وال يزالون  
مختلفين، إال من رحم ربك  
ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك  
ألمألن جهنم من الجنة والناس  

).119- 118أجمعين" (هود: 

البشرية والشخصية    أن الطبيعة
اإلنسانية قـائمة على التمايز وإن  
كان أصلها واحدا (من نفس  
واحدة)، وأن هذا التمايز قـائم  
على المستويات الجسمية  
والنفسية والروحية (عند الفرد)، 
وقـائم على مستوي التنظيمات  
االجتماعية والدينية والعرقية

تأكيد الجانب الروحي، وتأثير  
وحي بالمفهوم  هذا الجانب الر 

اإليماني في الشخصية والسلوك

هناك تكامل وتفـاعل بين  
الجوانب الروحية والبيولوجية  
والفيزيائية في تكوين شخصية  
. اإلنسان وسلوكه
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ورغ" زع�ي في ب	اYة ال	راسة -أن!ي سأق�م -�قارنة م(2لف ال2)�رات وال!3�4ات ح�ل ال�F%عة الE*�3ة 
ا وM)فة واض�ة �ل أوجه ال*Eه واالخ2الف مقارن"، إال أن!ي ل" أب� دائ�- نف?ي-م "م!�4ر إسالمي

  ب� ه�ه ال2)�رات وال!3�4ات، وت��8 ذلB أح%انا إلدراك القار· واس2!2اجه .
وعلى �ل، فان ه�ه ال	راسة ق	 ت?اع	 ال�ه��2 به�ا ال��ض�ع على وضع اف�2اضات وف�ض%ات ح�ل 

م ن3�4ات في ال*()%ة  ال�F%عة الE*�3ة م م!�4ر نف?ي -)فة عامة، وما ی2)ل به�ه ال�F%عة
� اإلم��3قي �Eو ال /�� ت�uن ه�ه الف�ض%ات قابلة للف��اإلن?ان%ة وال?ل�ك االج�2اعي -)فة خاصة -
 أن ت*<ل ه�ه ال	راسة >�Y ان. ��اYقافات واألدfال � ال�!Fقي أو لuل�ه�ا، وقابلة لل�قارنة ب��Eأو  لل

نف?%ة ن3�4ة وام��U3%ة ت2)ل -عل" نف� ال*()%ة  قاع	ة ن3�4ة ل	راسات أخ�; في ال��ض�ع، ول	راسات
  وال?ل�ك االج�2اعي م م!�4ر إسالمي.

وفي ال�اقع، فإن جه�د "أسل�ة" عل" ال!ف� ی!Eغي أن ت�	أ ب�ضع األس� ال!3�4ة ل2)�ر ال�F%عة 
 الE*�3ة م ال!اح%ة ال!ف?%ة م جهة، وت�	ی	 م�ض�ع عل" ال!ف� وم!ه]ه أو م!اه]ه م جهة أخ�;. وال

 ف)له ع ت)�ر ه�ه ال�F%عة دی!%ا وفل?c%ا >�Y ال!اح%ة ال!ف?%ة ال Y(في أن ت)�ر ال�F%عة الE*�3ة م
وأخال¨%ا إال ف)ال م!ه]%ا به	ف ال2()/ على أن Y<�ن ه�ا ال2()/ مu2امال مع ال2())ات 

م اإلن?ان%ة، األخ�; في العل�م االج�2ا¡%ة مfل الفل?فة وعل" االج�2اع واالت)ال وMغ��ها م العل� 
 ومu2امل مع عل�م ال�حي (العل�م ال*�¡%ة) -ف�وعها ال�(2لفة أZYا.

 

  ادرــــــــــــــــــع والمصــــــــــــــــــــــــــالمراج
 المراجع العربية: -1

). الموافقات في أصول 1997الشاطبي، أبو إسحاق ( -
 . دار ابن عفان.1الشريعة، ط

لشخصية اإلنسانية. المعهد ). ا1998العاني، نزار ( - 
 العالمي للفكر اإلسالمي، عمان.

). اإلنسان في القرآن الكريم. 1977العقاد، عباس محمود ( -
 دار اإلسالم، القاهرة.

). القرآن وقضايا 1982بنت الشاطئ، عبد الرحمن ( -
 اإلنسان. دار العلم للماليين، بيروت.

ة في القرآن ). الطبيعة البشري1981لطفي، بركات أحمد ( -
 الكريم. دار المريخ، الرياض.

). اإلنسان في اإلسالم. دار 1984عبد العزيز، أمير  -
 الفرقان، عمان.

). نظرية اإلنسان في القرآن 1994الفاروقي، إسماعيل ( 
 ه.1404، 9، ع2الكريم. التوحيد، س

). التربية والطبيعة اإلنسانية 1988محروس، سيد مرسى ( -
مي وبعض الفلسفات الغربية. دار المعارف، في الفكر اإلسال

 القاهرة. 

). نحو علم اإلنسان اإلسالمي. ترجمة عبد 1990أكبر، أحمد ( -
 الغاني خلف هللا. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، فيرجينيا.

1. S. L. Wrightsman. Assumptions About Human Nature, 
2nd ed. (Newbury Park: Sage Publications, 1992.) 

2. L. Stevenson. Seven Theories of Human Nature, 2nd 

ed. Oxford: Oxford University Press, 1987. 

3. N. Chany. Six Images of Human Nature (Englewood, 

New Jersey: Prentice- Hall, 1990)  

  

يبدو أن البيئة أو المحيط أكثر  
ف  تأثيرا من الوراثة رغم االعترا

بتأثير الوراثة أو بالجانب  
البيولوجي في تشكيل السلوك  
والشخصية

رغم تأكيد المنظور اإلسالمي  
على أصل الخلق من نفس واحدة، 
فـان التمايز على كل المستويات  
الروحية والنفسية والبيولوجية  
والفيزيائية أهم من أوجه التشابه  
أو النمطية في الشخصية  
والسلوك

لشخصية (في  حاضر ومستقبل ا
هذه الدنيا وفي اآلخرة) 
والسلوك المرتبط بهما أهم من  
الماضي في المنظور اإلسالمي، 
بل إن مرحلة الطفولة وحتى  
البلوغ ال تترتب عنها أية محاسبة  
من الناحية الشرعية.

هذه الدراسة قد تساعد  
المهتمين بهذا الموضوع على  
وضع افتراضات وفرضيات حول  

من منظور    الطبيعة البشرية
نفسي بصفة عامة، وما يتصل  
بهذه الطبيعة من نظريات في  
الشخصية اإلنسانية والسلوك  
االجتماعي بصفة خاصة  
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12. D. Schultz and S.E. Schultz. Theories of 

Personality, 5th ed. (Pacific Grove: Brooks/Cole 

Publishing, 1994). 

13. 14. Schultz and Schultz: Theories of 

Personality, 152-193 

21. Surat Al-Ma’arij: 19-34 

22. E.J. Phares. Introduction to Personality 

(New York: Harper Collins College Publications, 1991). 

23. Schultz and Schultz, Theories of 

Personality, 219-245. 
 

1
Achoui, M. (1999). Human Nature: A Comparative  Perspective, American Journal of 

Islamic Social Sciences.  Special Issue on Psychology, Vol. 15, n. 4, 71-95, USA. 

  

إن جهود "أسلمة" علم النفس  
ينبغي أن تبدأ بوضع األسس  
النظرية لتصور الطبيعة البشرية  
من الناحية النفسية من جهة، 
وتحديد موضوع علم النفس  
ومنهجه أو مناهجه من جهة أخرى

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

 ئــــر نفسانيــــة" على المتجر االلكتروني  " بصا
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=25&controller=category&id_lang=3  

 بكة العلوم النفسية العربية" بصائــــر نفسانيــــة" على ش
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-eJbs.htm  

  ملفـات  االعداد القـادمة  
NextTopics.pdf-://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaerhttp  

 " بصائــــر نفسانيــــة" على الفـايس بوك
www.facebook.com/BassaaerNafssania-Magazine-259758497705299/  

  "نفسانيــــة ئــــربصا"  بوستر
http://www.arabpsynet.com/AFP-PubBr/APF.BassaerPubBr.pdf 

  

 )الثامن االصدار" (  العربية النفسية العلوم شبكة"  لـ  2021 السنوي الكتاب من الثاني الفصل
 النفــس وطــب علــوم فــي رقميـــة دورية إصــدارات 

  العلمي  الموقع من التحميل
 http://arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf  

  الاللكتروني المتجر من التحميل
   http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3  

 

   2022شتاء    -36 العــدد  االخير العدد

 ـبمالــك بـــدري... رائــد التأصيــل واالنعتـــاق مــن ُجحـــر الضــالملـــف  : 
  )السعودية - علم النفس( صالح إبراهيم الصنيعالمشرف : األستاذ الدكتور    

 شراء العدد رابط
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=502&controller=product&id_lang=3 

 اإلفتتاحية & الفهـــرس
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product501&controller=product&id_lang=3 

   36العــدد     ملخصـــات كامــل
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/eJbs36/eJbs36.HTM 
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  ةــــــــــــــــــــــــــــراءة نفسيــــــــــــــــــــــــف: قــــــــــــــــــــــــــــورة يوســــــــــــــــــــس
 
  
 

 ائر)أستاذ علم النفس (الجز  -مصطفى عشويأ.د. 
       amusta2009@gmail.com 

 

 

 ملخص البحث

 Sوعبرا Sتتجلى في سورة يوسف عدة مواضيع نفسية هامة، تشكل دروسا

لمن أراد التعلم واالعتبار؛ فالسورة حافلةV بمشاهد تتجلى فيها 

سرور، وبمشاهد انفعاالت الغيرة، والحزن، والغضب، والخوف، وال

ابتالء بغيرة اإلخوة، وابتالء بفتنة -عليه السالم-االبتالء للنبي يوسف 

الشهوة، وابتالء بالسجن، وابتالء بالملك والسلطة والقوة، وفي 

 بفقدان ابنه-عليه السالم-السورة أيضاS مشهد البتالء النبي يعقوب 

دم تسرب ، وبفقدان بصره، ومشهد لصبره الطويل، ولعيوسف وابن آخر

اليأس إلى قلبه رغم معاناته الشديدة. وتبين السورة أن طول 

ال يعني اليأس من روح هللا، والسورة حافلة أيضاS  - مهما طال-االبتالء

بمشاهد تتحقق فيها الرؤى؛ رؤيا صاحبcيb يوسف في السجن، ورؤيا 

 .الملك، ورؤيا يوسف عليه السالم

رية وقوانين تدافع قوى وتوضح السورة انطباق سنن الطبيعة البش

الشر والخير على األنبياء والرسل، وإن كان الوحي يوجههم ويعصمهم 

من الزلل، كما توضح السورة مدى تحمل األنبياء لألحزان واالبتالء 

والفتن، وتقدم السورة أيضاS نموذجاS للسموjِ األخالقي، والعفو عند 

وسنوات الشدة  المقدرة، من طرف قائد تولى أمانة الحكم في سنوات

الرخاء ، وساس البالد والعباد بالعدل واإلحسان، فأخرج البالد من 

األزمة، وأغاث الناس الذين مسهم الضر في عدة 

 مناطق.

وباختصار، فإن السورة تبين في الجانب النفسي دور االنفعاالت في 

تحريك السلوك والتأثير فيه، كما تبين تفاعل وتكامل األبعاد 

تي تكوjِن شخصية اإلنسان: الجسمية، والروحية، والعقلية، المختلفة ال

والوجدانية، والسلوكية، وكيفية تأثير كل جانب في الجوانب األخرى، 

وتبين أيضا دور القيادة الرشيدة في إدارة األزمة،  .وتأثره بها

والخصائص الرئيسة لهذه القيادة من علم وخبرة وقوة وتخطيط وأمانة 

 وعفو عند المقدرة.وعدل وإتقان وصبر 
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 :مقدمة
رة ی�سف م ال?�ر ال2ي تع�2	 على الق)ة (الق)/) ل2عل%" ال!اس دروسًا في ال?ل�ك س� 

واس2(الص الع�� م ت]ارب اآلخ�3. وتع��2 س�رة ی�سف ن��ذجالل?�ر ولآلYات ال2ي ت2!اول -الع�ض 
ل ح%اة األن�%اء  ل االج�2اعي)، وما الق�ه في س��-، وم�%Fه" (ال!ف?ي-عل�ه" ال)الة وال?الم-ال�ف)َّ

 العقل �Mا�ل، وEوال g�ال	ع�ة إلى ال�g م م2اعw وأه�ال وأح�ان. وه�ه ال?�رة ن��ذج لل)�اع ب� ال
 ال�)الح ال*()%ة ال��!%َّة على األنان%َّة، وخ	مة ال�)ل�ة العامة لألس�ة وال�]�2ع �Mواله�;، و

م ق	 E(Yح م2ه�ا، و3عامل �4ال"، واإلن?ان%ة، وه�ه ال?�رة أZYًا مfال واقعي ی��ِّ �%[ أن ال��Hء ال�4ل� 
�<" عل%ه زورًا وMه2انًا، و�3ُدع ال?]َ مع  -مه�ا عال مقامه وارتفع8 م<ان2ه-وأن أH ش(/ Yُ 	ق

 !ال�]�م�
وت2]لى في ه�ه ال?�رة االنفعاالت الE*�3ة، ال�%اة ال�ج	ان%ة للE*� ��ا هي في ال�اقع، دون أق!عة. وع!	ما 

�اول -عZه" Y-ل إخ�ة ی�سfاع أق!عة العفاف وال(�� -)فة عامة؛ فإنها ال  -ف وام�أة الع��3م!Fاص
 تل�� أن ت2?اق§ ��ا ت2?اق§ أوراق ال*]� في ف)ل ال(�3[

ول%?8 ه�ه الق�اءة ال!ف?%ة ل?�رة (ی�سف) إال م�اولة م�2اضعة لفه" ه�ه ال?�رة م خالل ت!اوٍل 
لإلن?ان،  (االنفعالي) وخاصًة ال]انw ال�ج	اني نف?يٍّ لألح	اث وأن�ا² ال?ل�ك ال�اردة في ه�ه ال?�رة،

ر في ه�ه ال?�رة أح? ت)��3.    ال�H ُص�ِّ
ولعل ه�ا ال2!اول ال!ف?ي Y?اع	نا على فه" الق�آن ال3�u" م م!�4ٍر م(2لٍف ع -U%ة ال�قارMات 
األخ�; ال�ع2َ�	ة في �w2 ال2ف?�� ال�ع�وفة، وaن �ان Y?2ع� بEع| ه�ه ال2فاس��.

أخ�;؛ فإن ه	ف ه�ه ال	راسة ه� م�اولة لفه" اإلن?ان، وخاصة ال]انw ال�ج	اني م!ه، ودوافعه  وم جهة
ن اإلن?ان س�اء �ان8 روح%ة أم ج?�%ة، أم  ِّ�uواأل-عاد ال2ي ت wة ال]�ان%U- في wة تأث�� ه�ا ال]ان%c%و�

بها أZYًا. وس%<�ن ما جاء و�%c%ة ال2أث�  - ك�ا جاء ذلB في الق�آن ال3�u"-عقل%ة أم وج	ان%ة أم سل��%ة 
في الق�آن ال3�u" ه� ال�!Fلg لفه" اإلن?ان، ول%� ما ه� وارد في ال?%<�ل�ج%ة ال�	یfة ف�?w، ��ا ل]أ 
إلى ذلB -ع| عل�اء ال!ف� ال�?ل�� ال�عاص�3 ال�ی ل]أوا إلى إسقا² -ع| ال!3�4ات ال!ف?%ة أو 

 أج�اء م!ها على آYات ق�آن%ة.   
م�ض�عا ث�3ا لل2أمالت وال	راسات؛ بل ولألع�ال الف!%ة مfل اإلخ�اج  -وال ت�ال-سف لق	 �ان8 س�رة ی� 

 .ال2لف��3ني أو ال?�!�ائي، -غّ|ِ ال!�4 ع ع�g ه�ه ال	راسات وأه	افها
_Eاإلضافة إلى تفاس�� الق�آن ال3�u" ال2ي ف?�ت ه�ه ال?�رة م زواYا م(2لفة، فق	 ات(� (مالB ب ن�ي) 

ه�ه ال?�رة ن��ذجًا ل	راسة الق�آن ال3�u"، �4اه�ة م ال��<  [1]"-ه "ال4اه�ة الق�آن%ةفي �2ا - مfًال  -
 إال أن Y<�ن م ت!�3ل >�Y 3" ال�uوصل إلى ن2%]ة ُمفادها: أن الق�آن ال 	دراس2ها عل�%ًا وم�ض�¡%ًا، وق

الق�آن ال3�u" مع الع��3 ال�<%". وق	 قام8 م!ه]%ة (مالB ب ن�ي) على مقارنة ق)ة س�	نا ی�سف في 
!ق)ة ی�سف ��ا جاءت في "العه	 الق	Y""، وان2هى إلى وج�د اخ2الفات ج�ه�3ة ب� الق)�2

م، ت�8 ع!�ان (م�ت�� تف?�� س�رة ی�سف)، 1926و�ان8 ه�ه ال?�رة م�ض�ع م�ت�� انعق	 ب	م*g س!ة 
 .[2]ت" _%ه ال2ع�ض لEFائع ال)های!ة وأخالقه" وسل��ه"

ة ع	م ال(�ض في ال2فاص�ل واإلس�ائ�ل%ات واألحادی� ال��ض�عة ال�2)لة -ق)ة أحاول في ه�ه ال	راس
: أن -ع| تفاس�� الق�آن ال3�u" حافلة -اإلس�ائ�ل%ات -مع األسف  -وأس]ل ه!ا  - عل%ه ال?الم  - ی�سف 

 .عل%ه ال?الم - وال�واYات، ال2ي ال Yق�لها العقل ال?ل%" وال�وق ال�_%ع ح�ل ق)ة ی�سف 
  

  

سف من السور التي  سورة يو 
تعتمد على القصة (القصص) 
لتعليم الناس دروساً في السلوك  
واستخالص العبر من تجارب  
اآلخرين

هذه السورة نموذج للصراع بين  
الحق والباطل، وبين العقـل  
والهوى، وبين المصالح الشخصية  
المبنيَّة على األنانيَّة، وخدمة  
المصلحة العامة لألسرة والمجتمع  

،سانيةواإلن

هذه السورة أيضاً مثال واقعي  
يبيِّن كيف أن البريء المظلوم  
قد يصبح متهما، ويعامل كظالم

يالحظ المتأمل في قصة يوسف  
مدى عمق االنفعاالت التي  
تحّرِك اإلنسان، وشدتها في  
دفعه للقيام ببعض أنماط  
السلوك غير المقبولة والتي قد  
تصل إلى حد اإلجرام في حق  

ب والوالديناألقـار 

 - عليه السالم   - إن سورة يوسف  
عبارةٌ عن آيات متناغمة، تتماوج  
فيها االنفعاالت ظهوراً واختفـاًء، 
قوةً وضعفـاً، حسداً وإيثاراً، حباً  
وكراهيةً، حزناً وسرورا، غضباً  
وعفواً 
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 م أم�، فإن ه�ه ال?�رة ال�3�uة ق	 ن�ل8 >Y ومه�ا- في  - [3] ��ا أك	 ذل��f� B م ال�ف?�3
رضي  -ل�فاة زوج2ه خ	Y]ة  - صلي هللا عل%ه وسل"  - %ه اآلالم واألح�ان على رس�ل هللا عام اش2	ت _

وع�ه أبي �الw؛ ح2ى ع�ف ذلB العام بـ (عام ال��ن)، عاٌم اش2	ت _%ه األح�ان على رس�ل  -هللا ع!ها 
امل مع األح�ان وعلى أتEاعه، ف!�ل8 ه�ه ال?�رة ل2عل" ال�?ل�� �%c%ة ال2ع -صلي هللا عل%ه وسل"  - هللا 

 - عل�ه" ال)الة وال?الم  -ال2ي ت�افg ال*	ائ	 وم)اعw ال�%اة؛ وذلB -ع�ض ن��ذج م ح%اة األن�%اء 
ال�ی تع�ض�ا لأله�ال وال*	ائ	 واألح�ان؛ لuي Y<�ن ه�ا ال!��ذج مfاًال Yُق2	; -ه في ال2عامل مع األح�ان، 

 .[3] "م��وٌن إال اس�2اح لهاوق	 قال عFاء في ه�ا ال�ع!ى: "ال Y?�ع س�رَة ی�سف 
و3الحr ال�2أمل في ق)ة ی�سف م	; ع�g االنفعاالت ال2ي ت��ِّك اإلن?ان، وش	تها في دفعه للU%ام 
 rالحY ا�� ،بEع| أن�ا² ال?ل�ك غ�� ال�ق��لة وال2ي ق	 ت)ل إلى ح	 اإلج�ام في حg األقارب وال�ال	ی

االنفعاالت وم�اق�2ها، ودور ت�<%" العقل في إعادة في ضE§  -وال]انw ال�وحي ع��مًا  -دور اإل�Yان 
ال�2ازن لل]انw االنفعالي ال��FZب، وفي nه�ر االنفعاالت اإلY]اب%َّة، ب	ًال م االنفعاالت ال?ل�%َّة ال2ي 

 .تFغى على سل�ك اإلن?ان
االت ¡Eارٌة ع آYات م2!اغ�ة، ت�2اوج ف�ها االنفع -عل%ه ال?الم  -وMاخ2)ار؛ فإن س�رة ی�سف  

nه�رًا واخ2فاًء، ق�ًة وضعفًا، ح?	ًا وaیfارًا، حEًا و��اd%ًة، ح�نًا وس�ورا، غEZًا وعف�ًا. وه�ه الق)ة ن��ذج 
أZYًا ل2عل%" ال!اس ع��مًا، وال!Äء خ)�صًا؛ �%c%ة ته�یw سل��ه"، وضE§ انفعاالته"، و�%c%ة ال�ج�ع 

 .الهادفة إلى ال�g والف�Zلة -ع	 ال(Fأ وال�ذیلة، -اس2ع�ال الق)ة
وE!3غي أن أنEِّه في آخ� ه�ا ال2ق	Y": أن م�اولة الق�اءة ه�ه ل%?8 تف?��ًا للق�آن ال3�u"؛ بل هي  

 م�اولة لفه" الق�آن ال3�u" م م!�4ر عل" ال!ف� العام، وال ی!Eغي أن Yُفه" أن ه�ه ال��اولة ¡Eارة ع
 وال�ه��2 ع�ل نهائي في ه�ا ال�]ال؛ بل ¡Eارة ع ت]�Mة أراد �ات�ها أ�fاحEمها لل	قY ضها، وأن�)Y ن

 ، ولuي ت�uن م!ه]ا ل	راسات تأص�ل%ة أك�f ع�قا في فه" اإلن?ان م م!�4ر تuاملي..لل�!اق*ة واإلث�اء
  

 :الرؤيا
��وف ثالثة ال نع�ف لها معً!ى م�	دًا  - ت�	أ س�رة ی�سف -إثارة االنE2اه - -  ،إلى آYات ال2uاب ال���

�M%ة على ق�م ال Yفه��ن وال Yع�ف�ن غ��ها م اللغات، م�ا ی�ضح العالقة ال�ث%قة ب� ال2ي ن�ل8 بلغة ع
 تأل%[ ق)ة أو إخ�اجها س�!�ائ%ا أو تلف��3ن%ا، >�Y أساسًا على اللغة؛ وهل 	اللغة والعقل. والق)ة تع�2

ه�ه اللغة -?%Fة أو أو رس�ًا أوت)��3ًا، أو -أHِّ ش<ل م أش<ال ال2ع��� واالت)ال دون لغة، مه�ا �ان8 
�ة، لف4%ة أو ج?	Yة؟ و��ا تع�2	 الق)ة على اللغة؛ فإن "الق)ة" م أسال�w تعل%"  معق	ة، رم�3ة أو م]?َّ

 .اللغة، وتعل%" ال?ل�ك وتغ���ه
م ال�ه�د وال!)ار;، ��ا ل" Y?�عها م  -صلي هللا عل%ه وسل"  -وه�ه الق)ة ل" YقE2?ها ال!�ي 

اص� وال�واة؛ بل ال�حي م)	ُرها، فال�حي ه� م)	ر ال�ع�فة إلى جانw م)ادر أخ�;؛ مfل اللغة،  الق)َّ
ولEقي غافًال ع�َّا ح	ث في  -والعقل، وال�F%عة، والM�[2ة ول�ال ه�ا ال�حي لuان دمحم صلي هللا عل%ه وسل" 

 .الق�ون الغاب�ة لغ��ه م األن�%اء وال�سل، واألق�ام وال�]�2عات
وه� غالم  -ال�ع�فة، وعالقة اللغة -العقل، ت�	أ الق)ة -]ل�س ی�سف  وMع	 ه�ا ال�	خل ع م)	ر

غ�E3ة،  - وال شB  -ذات صEاح ق�ب أب%ه؛ ل%ق/َّ عل%ه ال�ؤ3ا ال2ي nه�ت لعقله ال)غ��  - ل" ی�لغ الُ�ُل" 
Eه إلى درجة ل" F2?Yع ��2ان ما رأ;. �  %[ ل" F2?Yع فه" دالل2ها ال�م�3ة ال�عق	ة، م�ا أثار ده*2ه وتع]ُّ

  

 - هذه القصة لم يقتبسها النبي    
من   - صلي هللا عليه وسلم  

اليهود والنصارى، كما لم  
يسمعها من القصَّاصين والرواة؛ 
بل الوحي مصدُرها، فـالوحي هو  
مصدر المعرفة إلى جانب  
مصادر أخرى؛ مثل اللغة، 
والعقـل، والطبيعة، والتجربة

 - تبدأ القصة بجلوس يوسف  
ذات   - الُحُلم    وهو غالم لم يبلغ

صباح قرب أبيه؛ ليقصَّ عليه  
الرؤيا التي ظهرت لعقـله الصغير  

غريبة، لم يستطع   - وال شك   - 
فهم داللتها الرمزية المعقدة

أليس عجيباً أن يرى طفـلٌ دون  
البلوغ أحد عشر كوكباً والشمس  
والقمر يسجدون له؟!! ما معنى  
أحد عشر كوكباً؟ ولماذا؟ 

الكواكب  وكيف تسجد له هذه  
والشمس والقمر؟!

التاريخ والواقع حافـلٌ بقصص  
أدَّت فيها الغيرة إلى التخلص  
من اإلخوة واألخوات، وغيرهم  
من األقرباء، في سبيل االستئثار  
بالمال أو المْلك أو القيادة، أو  
بمنصب أو غير ذلك مما حبب  
لإلنسان.

الغيرة انفعال مركب وشديد  
لخوف  تحركه انفعاالت أخرى كا

والغضب؛ خوٌف من ضياع شيء،  
أو خوٌف من عدم الحصول عليه، 
مما يؤدي إلى غضب الشخص، 
وتحرُّك قوى العدوان في نفسه؛ 
دفـاعاً عن ذاته وحمايةً لها
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F2?Y%ع ال�2uان في ه�ه ال?؟! فل]أ إلى أب%ه ال�H �ان Y*ع� -أنه أق�ب وأحw ال!اس إل%ه، فأس�َّ له 
���Eًا وال*�� والق�� Y?]	ون له؟!! ما مع!ى  ب�ؤ3اه. أل%� ع]�Eًا أن ی�; �فٌل دون ال�ل�غ أح	 ع*�

 !و�%[ ت?]	 له ه�ه ال�uاكw وال*�� والق��؟ أح	 ع*� ���Eًا؟ ول�اذا؟
 

ها على إخ�ته  - عل%ه ال?الم  -w�[Y ال!�ي Yعق�ب  اب!ه راج%ا م!ه -<ل ح!ان أن Y<2" رؤ3اه، وال Yق)َّ
 له م داللة، وه!ا إشارة واض�ة م ��ف س%<�	ون له ��	ًا إذا س�ع�ها؛ ل�ا ت�� -وال شB  - ال�ی

 - إلى أه�%ة ال�ؤ3ا م جهة، وعالق2ها -إخ�ة ی�سف ال�ی �ان�ا ��ا Yعل"  -عل%ه ال?الم  - ال!�ي Yعق�ب 
Yغارون م!ه -*	ة، ق	 ت)ل إلى ح	ِّ الفB2 ب��سف ��ا ق	 ی�3ِّ له" ال*%Fان ذلB، وه!ا إشارة  -وه� أب�ه" 

ال!اس؛ بل وح2ى ب� اإلخ�ة، وaلØ*	ة ه�ا االنفعال ال�H ی�دH إلى الق2ل أو  إلى الغ��ة ال2ي ت�uن ب�
اإلض�ار -اآلخ� (اآلخ�3). وال2ار3خ وال�اقع حافٌل -ق)/ أدَّت ف�ها الغ��ة إلى ال2(ل/ م اإلخ�ة 

� ذلB واألخ�ات، وغ��ه" م األق�Mاء، في س��ل االسfl2ار -ال�ال أو ال�ْلB أو الU%ادة، أو -�!)w أو غ�
 م�ا ح�w لإلن?ان.

إناث )، وق	  -إناث ) و( ذ��ر  -ذ��ر )، و( إناث  - والغ��ة عادة ما ت�uن ب� اإلخ�ة ( ذ��ر 
 زمالء ال	راسة وغ�� ذلB م األح�ال ال2ي �Mة، وFوال?ل ">� ش��اء في ال�Mزمالء الع�ل، و ت�uن ب�

� أو اآلخ�3. و��ا ت�uن الغ��ة ب� األف�اد؛ Y<�ن اله	ف ف�ها حw االسfl2ار -*يء له ¨%�ة دون اآلخ
فإنهاق	 ت�uن ب� ال]�اعات وال�]�2عات. والغ��ة غالEًا ما ت�uن ب� األقارب، و3<�ن ال�?	 ب� غ�� 

�fأو أك  .األقارب، وعادة ما ت�uن الغ��ة مE2ادلة ب� ��ف�
�ٌف م ض%اع شيء، أو والغ��ة انفعال م��w وش	ی	 ت���ه انفعاالت أخ�ىuال(�ف والغwZ؛ خ

 خ�ٌف م ع	م ال�)�ل عل%ه، م�ا ی�دH إلى غwZ ال*(/، وت��ُّك ق�; الع	وان في نف?ه؛ دفاعًا ع
 ه�ا ال	فاع ق	 Y*2§ُّ؛ ف�2��ل إلى ه]�م للقZاء على ال�Fف اآلخ� أو األ��اف uًة لها. ولYذاته وح�ا

 - ال()". وس!�; مfال �%[ ل]أ إخ�ة ی�سف  األخ�;، وغالEًا ما یل]أ إلى ال��لة وال�<�	ة لل2(ل/ م
 .ب	افع م غ��ته" ال*	ی	ة م!ه إلى ال��لة وال�<�	ة؛ لل2(ل/ م!ه -عل%ه ال?الم 

أن Yف?� ال�ؤ3ا الب!ه ی�سف -3�Fقة مEاش�ة، ولu!ه أفه�ه -أن  - عل%ه ال?الم  - ل" Y*أ ال!�ي Yعق�ب 
و��لB �ل ال�ؤ;؛ فإنها رم�3ة وذات داللة  -ه له�ه ال�ؤ3ا عالقة -إخ�ته، ��ا أن لها عالقة -�?2ق�ل

وأفه�ه أZYًا: أن هللا العل%" ال�<%" ق	 ��مه -الق	رة على تأو3ل األحادی�؛ أH: تع���  - م?2ق�ل%ة) ت!�lُّ%ة(
َؤ;، ��ا ��مه -�<انة عال%ة مfل�ا ��م آل Yعق�ب، وaب�اd%" وaس�اق  .ال�ُّ

��ُّه"، أو  وال شB -عل%ه ال?الم  -لق	 �ان إخ�ة ی�سف Y م�ا �fی�سف أك ُّw�Y "ع�ون أن أ-اه*Y
 �Y ُّwعق�ُب ی�سَف وه� اب!ه األصغ�، وه� ال���وم م ح!ان األم؟! ومY ه<�ا ُخ�ِّل إل�ه"، و�%[ ال
�wَّ األب اب!ه األصغ� أك�f م اآلخ�3؛ ألنه أح�ج م اآلخ�3 إلى ال�عاYة وال��اYة. Y عي أن%�Fال

َّ األب!اء األكuول �� س!ًا Yع2ق	ون أن ذلYُ Bِ(لُّ -الع	ل ب� األب!اء؛ م�ا ق	 ی�دH إلى ح)�ل االب
األصغ� على االسfl2ار ل%� -�wِّ ال�ال	ی أو -�wَّ أح	ه�ا فق§؛ بل االسfl2ار أZYًا -�ا ق	 Y]�د عل%ه 

؛ إذ إلى جانw األب�ان م أم�ال وم�2لuات، وغ�� ذلB م أسال�w ال2ف�Zل. وه�ا له ما ی��ره في ال�اقع
حاجة الFفل األصغ� إلى رعاYة وح�اYة أك�f ��ا ی!Eغي ال�ال، فإن ه�ا الFفل غالEًا ما Y]	 ال)عاب ق	 
	ت له -فZل �	ح األب�3 ل�	ة ��3لة، وMفZل �	ِّ اإلخ�ة واألخ�ات األك�� سّ!ًا، ال�ی غالEًا ما Yقع  ُمهِّ

ال	راسات ال!ف?%ة أن ل�2ت�w األب!اء تأث��ًا في سل��ه" عل�ه" عwء م?اع	ة اآل-اء واألمهات. وت��ِّ -ع| 
  1.وش()�2ه" -)فة عامة

هذا الدفـاع قد يشتطُّ؛ فيتحول    
إلى هجوم للقضاء على الطرف  
اآلخر أو األطراف األخرى، وغالباً  
ما يلجأ إلى الحيلة والمكيدة  
للتخلص من الخصم

عليه السالم   - كان إخوة يوسف  
بحبِّ  يشعرون أنهم أجدر   - 

أبيهم من يوسف، كيف ال  
يشعرون بذلك وهم جماعة  
(عصبة)، وقوة الجماعة أكبر من  
قوة الفرد! الجماعة أهم من  
، الفرد، ودورها أعظم

لقد أدت بهم الغيرة الشديدة  
إلى أن يحكموا على أبيهم  
بالضالل المبين، وإلى أن يحكموا  
على يوسف بالقتل؛ فـالحكم هنا  

ق اإلصرار، بالقتل واقع مع سب
ولكن سبق اإلصرار هذا صاحبته  
نيَّة بالتوبة بعد اقتراف الجريمة، 
مما يدل على تصارع الخير والشر  
في نفوسهم بشدة

كأن نوازع الشر قد خفَّت قـليالً  
في نفوسهم؛ فـاتفقوا على عدم  
قتل يوسف، واإلجماع على إلقـائه  
، مما يعطي له فرصة   في الُجبِّ
النجاة من الموت

أن الغيرة قد تتطور وتصبح  
حسدا يتجلى في سلوك عدواني  
ضد اآلخر. وأول خطوة يقوم بها  
الشخص الذي يغار من اآلخر  
ويحسده هي العمل على فصله  
من الطرف الذي يحبه أو يحميه  
بل والسعي لإليقـاع بينهما بأي  
شكل من األشكال إن أمكن.
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ال Y*ع�ون ب�لY  B*ع�ون أنه" أج	ر -�wِّ أب�ه" م ی�سف، �%[ -عل%ه ال?الم  - كان إخ�ة ی�سف 
وه" ج�اعة (ع)Eة)، وق�ة ال]�اعة أك�� م ق�ة الف�د! ال]�اعة أه" م الف�د، ودورها أع4"، �%[ ال 
وه" ج�اعة (ع*�ة إخ�ة)، م أب وأم واح	ة، ب�!�ا ی�سف م أم أخ�;؛ أH أنه أخ غ�� شق�g، وم ه!ا 

 ب	أ ال*ع�ر -ال�2ای� وت���3 ال����2.
�<��ا على ی�سف لق	 أدت به" الغ��ة الY لى أنaو ،�<��ا على أب�ه" -الZالل ال���Y ة إلى أن	ی	*

 س�g اإلص�ار ه�ا صاح�2ه ن%َّة -الM�2ة -ع	 اق�2اف uاإلص�ار، ول gه!ا -الق2ل واقع مع س� ">�-الق2ل؛ فال
 ال]��3ة، م�ا ی	ل على ت)ارع ال(�� وال*� في نف�سه" -*	ة، إلى درجة دفع8 أح	ه" إلى أن ی!)ح
 -ع	م ق2ل ی�سف، واالك2فاء -إلقائه في ُجwٍّ (ب�l)، ال F2?Y%ع ال(�وج م!ه إال -�?اع	ة ال�?اف�3 ال�ی

 .!س%��ون على ال]wِّ لالس2?قاء، وMال2الي إلنقاذ ی�سف
و�أن ن�ازع ال*� ق	 خف8َّ قل%ًال في نف�سه"؛ فاتفق�ا على ع	م ق2ل ی�سف، واإلج�اع على إلقائه في 

، م�ا  ِّw[ُاه ال[غ�ِّ� اتY 	أن ف�دًا في ج�اعة ق ]%� ه!ا rال��ت. ونالح YعFي له ف�صة ال!]اة م
ال]�اعة �لها، و�3ث� في أح<امها وق�اراتها وسل��ها -ق�ة ال�]ة، و2M]!�	 ال]انw ال�ج	اني اإلY]ابي 

  الت(اذ "الق�ار ال)ائw" األق�ب إلى "العقالن%ة" ال!?�%ة في ن�4ها.
  :المكيدة والمصيدة

خ�Fة Yق�م بها الشB، أن الغ��ة ق	 ت�F2ر وت)Eح ح?	ا ی2]لى في سل�ك ع	واني ض	 اآلخ�. وأول 
��%ه بل Y ه أوE�Y Hف ال��Fال ال*(/ ال�Y Hغار م اآلخ� و3�?	ه هي الع�ل على ف)له م

.  وال?عي لإلYقاع ب�!ه�ا -أH ش<ل م األش<ال إن أم<
�4ى -��اYة ورعاYة أب%ه؟ و�%[ فY ]%u)ل أخ�ة ی�سف إلى ه	فه"؟ و�%[ ی!ف� Y Hدون ب��سف ال�

  Yُف)ل ب�!ه�ا؟ الب	 م حBE م<�	ة وم�ام�ة، واس2	راج ی�سف إلى م)�	ة.
  ف�ا هي ال�<�	ة؟ وما هي ال�)�	ة؟ 

الب	 م ارت	اء األق!عة! الب	 م اصF!اع ق!اع ال�w ب	ًال م ال�uاd%ة، وارت	اء ق!اع ال��اYة وال�عاYة 
 ة وال�?	، وق!اع األمان ب	ًال م الغ	ر، وق!اع ال��اءة ب	ًال م الع	وان%ة وال]��3ة! ب	ًال م الغ�� 

 
َأْرِسْلُه َمَعَ!ا َغً	ا َیْ�َتْع َو3َْلَعwْ َوaِنَّا َلُه  * َقاُل�ا Yَاَأَ-اَنا َما َلBَ َال َتْأَم!َّا َعَلى ُی�ُسَف َوaِنَّا َلُه َلَ!اِصُ��نَ  ﴿

 .[12، 11ی�سف: ]﴾  َلَ�اِف�4ُنَ 
 

 ف�ا �ان ج�اب األب؟
 :ع حال2ه ال�ج	ان%ة -أسل�ب ل�g؛ لu%ال Y]�ح م*اع�ه"، ح�� قال -عل%ه ال?الم  -لق	 ع�� Yعق�ب 

ْئwُ َوَأن2ُْ" َعْ!ُه َغاِفُل�نَ  ﴿  ]. لu!ه ل" Yُْ(فِ 13ی�سف:]﴾  َقاَل ِإنِّي َلَ%ْ�ُ�ُنِ!ي َأن َتْ�َهُ��ْا ِ-ِه َوَأَخاُف َأن Yَْأُكَلُه ال�ِّ
بل م  - nاه�3ًا  -ح�نه ��ا ل" Yُْ(ِف خ�فه؛ ح�نه م اب2عاد ی�سف ع!ه؛ وخ�فه، ل%� م أب!ائه 

wال�ئ!. 
أن Y]!	 ال]انw ال�ج	اني (ال?ل�ي) ل	Yه (ال��ن وال(�ف)؛  - عل%ه ال?الم  -لق	 حاول Yعق�ب 

ال�ی لE?�ا �ل  ل%)�ف أب!اءه ع ال�)�ل على ه	فه" (ی�سف)، ولu!ه ل" Yفلح أمام إل�احه"، وه"
 wر إن أكل ال�ئ��fع�ا على أنف?ه" -ال�3ل وال	األق!عة ل��اجهة ع�ا�ف أب�ه"، مه�ا �ان8 ق�3ة وم�ث�ة، ف

اء  .ی�سف! لق	 �ان�ا Yع�ف�ن حقًا -أن ال�ئw ل Y]�ؤ على أكل ی�سف وه" ع)Eة م ال*Eان األش	َّ
 

  

عليه السالم   - لقد حاول يعقوب  
داني  أن يجند الجانب الوج  - 

(السلبي) لديه (الحزن  
والخوف)؛ ليصرف أبناءه عن  
الحصول على هدفهم (يوسف)، 
ولكنه لم يفـلح أمام إلحاحهم

البكاء وإن كان مظهراً من  
مظاهر الحزن إال أنه ال يدل دائما  
على الحزن؛ فـالبكاء قد يستعمل  

 - وخاصًة من اإلناث   - 
لالستعطاف أو للتضليل، وللحصول  

صفة عامة. وقد  على هدف ما ب
يكون تعبيرا غير مباشر  
"معاكس" عن فرح شديد

قد جاؤوا جميعاً يبكون  
(يتباكون)، كما جاؤوا على  
قميص يوسف بدم كذب؛  
إتماما لحبك خيوط الجريمة، 
وتضليل أية عملية تحقيق؛ ذلك  
ألنهم كانوا يعرفون أن أباهم  
يدرك تماماً ما يجول في  
نفوسهم؛ فـأرادوا أن يضللوه  
بالقول والفعل

عليه السالم   - صبر النبي يعقوب  
على فراق ابنه يوسف. ومما   - 

قد يكون خفف عنه ألم الفراق  
علمه بتفسير رؤيا يوسف، ويقينه  

 - سبحانه وتعالى   - بأن هللا  
سيجمعه مع يوسف مرة أخرى
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ورغ" ذلB، فق	 ع�	 إخ�ة ی�سف إلى ت]!�	 ال]انw ال�ج	اني لZ2ل�ل أب�ه"؛ ف]اؤوا في ال�?اء وه" 
ع!	ما ذه��ا Eِ2َ?Yُق�ن،  -ح?w زع�ه"-nاه�3ا"في ح�ن على ی�سف ال�H أكله ال�ئw"�أنه" یE<�ن، و 

  وت���ا ی�سف وح	ه حارسًا ل�2اعه"!. 
 -والE<اء وaن �ان م4ه�ًا م م4اه� ال��ن إال أنه ال ی	ل دائ�ا على ال��ن؛ فالE<اء ق	 Y?2ع�ل 

لى ه	ف ما -)فة عامة. وق	 Y<�ن تع���ا لالس2عFاف أو للZ2ل�ل، ولل�)�ل ع -وخاصًة م اإلناث 
 .غ�� مEاش� "معاك�" ع ف�ح ش	ی	

یE<�ن،  -وه" ج�اعة  - ان�4 إلى ح]ة إخ�ة ی�سف لل2ع��� ع ح�نه" ولZ2ل�ل أب�ه"؛ فق	 جاؤوا 
 أالَّ ت)	َّق، وaن �ان أف�ادها �اذب� في -<ائه"؛ فZغ§ >�Y ، ال	ي أمام ف�د واح>Eفال]�اعة ال2ي ت

وتأث��ها في الف�د مع�وف؛ ول�ا فق	 جاؤوا ج�%عًا یE<�ن (یE2اك�ن)، ��ا جاؤوا على ق�%/  ال]�اعة
ی�سف ب	م ��ب؛ إت�اما ل�BE خ��² ال]��3ة، وتZل�ل أYة ع�ل%ة ت�ق�g؛ ذلB ألنه" �ان�ا Yع�ف�ن أن 

َوَما  فق	 فقال�ا: ﴿أ-اه" ی	رك ت�امًا ما Y]�ل في نف�سه"؛ فأرادوا أن ZYلل�ه -الق�ل والفعل. أما -الق�ل، 
 َ﴾  َوَجآُؤوا َعَلى َقِ�%ِ)ِه ِبَ	ٍم َ�ِ�بٍ  ]. وأما -الفعل:﴿17:}ی�سف{﴾  َأن8َ ِ-ُ�ْ�ِمٍ لَِّ!ا َوَلْ� ُ�!َّا َصاِدِق�

  . }18ی�سف:{
، وال2(ل/ م!ه  ِّw[ُاب ج��3ة إلقاء أخ�ه" في الuأدتَّ الغ��ة -إخ�ة ی�سف إلى ارت ]%� ب�%عه فان�4

�fلل?%ارة ب 	االنفعالي في ال?ل�ك -)فة زه� wة تأث�� ال]ان%c%uال واضح لfب على أب�ه". وه�ا م�uوال ،
 .سل�%ة
  

 :تجنيد الجانب الروحي
��ن ش	ی	 ��Yق قلEه ل�ا أصاب اب!ه ی�سف. ورغ" ذلB فق	  -عل%ه ال?الم  -شع� ال!�ي Yعق�ب -

َل8ْ َلuُْ" َأن ﴿ :حاول أن ی�2رَّع -ال)�� ُفُ?ُ<ْ" َأْم�ًا َفَ)ْ�ٌ� َجِ��ٌل ÞّÀَُ اْلُ�ْ?2ََعاُن َعَلى َما َقاَل َبْل َس�َّ
َّ ال�2رُّع -ال)��}18ی�سف:{﴾  َتِ)ُف�نَ u،. ول  	أن اته" أب!اءه -أن أنف?ه" ق 	واالس2عانة -ا¶ جاءا -ع

ح له" -أن ح�ل2ه" وم<�	ته" ل" َتِغwْ ع!ه، ول" ت?F2ع تZل ل8 له" أم�ًا؛ وذلB ح2ى ی�ضِّ �له في واقع س�َّ
األم�، وaن س<8 على مZ|. و�3و; في ه�ا ال�ع!ى: أن ال!�ي Yعق�ب قال ألب!ائه: "ك�ب2"، ل� أكله 

، 4ال�ئw ل(�ق الق�%/"، ورو; أZYًا أنه قال: "ما أحل" ه�ا ال�ئw، أكل اب!ي ول" g*Y ق�%)ه!" [
وذلB على س��ل ]. ان�4 �%[ ن?w ال!�ي Yعق�ب صفة (ال�ل") لل�ئw، وهي صفة -*�3ة؛ 164ص

 .	?� ال2ع�3| -?ل�ك أب!ائه الEع�	 ع ال�ل"، وع ع	م االس2?الم للغ��ة وال
ی�سف. وم�ا ق	Y<�ن خفف ع!ه أل" الف�اق عل�ه  على ف�اق اب!ه -عل%ه ال?الم  - وص�� ال!�ي Yعق�ب 

�انه وتعالى  -ب2ف?�� رؤ3ا ی�سف، و3ق�!ه -أن هللا Eس-  َّuص��  س%]�عه مع ی�سف م�ة أخ�;؛ ول
 ح�نًا على ما �uالهال  أب!اؤه Yعل��ن؛ لuان م>Y "هللا ما ل Yعق�ب ق	 �ال. ول�ال أنه �ان Yعل" م

ق	 وقع في ص�اع  - عل%ه ال?الم  -أصاب ی�سف، و��ا جاء في "تف?�� الف(� ال�ازH": فإن ال!�ي Yعق�ب 
�وحان%ة ال2ي ت	ع� إلى ال)�� وال�ضا. ب� ال	واعي ال!ف?ان%ة ال2ي تقZ2ي ال]�ع، وهي ق�3ة، وال	واعي ال

ودون مع�نة هللا وت�_%قه؛ فإنه ل ت�)ل الَغَلEَة لل)�� ال]��ل على االنفعاالت ال*	ی	ة ال2ي ت?F2%ع 
 .}107، ص5 {ت	م�� اإلن?ان 

وح�نه ال*	ی	، و�%[ أثَّ� _%ه ح�نه إلى  -عل%ه ال?الم  -س!ع�د م�ة أخ�H إلى ص�� ال!�ي Yعق�ب 
8ْ َعْ�َ!اهُ  ن الE)� م�ا ی	ل على تأث�� ال]انw ال�ج	اني في ال]انw ال]?�ي ﴿درجة فق	ا َّZ%ََواْب  ﴾

  ذلB م ضعٍف في اإلح?اس واإلدراك! وق	 ح	ث ه�ا -ال!?Eة لل!�ي  ، وما ق	 ی�2تwَّ ع}84ی�سف: {

  

جاء في "تفسير الفخر الرازي": 
عليه السالم   - فـإن النبي يعقوب  

ن  قد وقع في صراع بي - 
الدواعي النفسانية التي تقتضي  
الجزع، وهي قوية، والدواعي  
الروحانية التي تدعو إلى الصبر  
والرضا

إن قـلَت: كيف جاز لنبي هللا أن  
يبلغ به الجزع ذلك المبَلغ؟ قـلُت:  
اإلنسان مجبول على أن ال يملك  
نفسه عند الشدائد من الحزن، 
ولذلك ُحِمَد صبره، وأن يضبط  

خرج إلى ما ال  نفسه حتى ال ي
َيْحُسن

؛  نجا يوسف من غيابات الُجبِّ
وهو أول سجن يدخله في حياته، 
وهو غالم، ولم يؤنسه في وحشته  

إليه  - تعالى   - إال وحي هللا  

كبر يوسف في بيت عزيز  
مصر، وبلغ أشدَّه، وآتاه هللا  
الحكمة والعلم؛ جزاَء إحسانه  
وإخالصه في عمله، وجزاَء صفـاء  

ولكنَّ األيام ال تمضي  سريرته. 
دون امتحان وابتالء

إلى    - عليه السالم- تعرَّض يوسف  
ابتالء عظيم متمثال في امتحان  
يتمثل في مدى تحكمه في  
الجانب الوجداني في شخصيته:  
امرأةٌ ذات ماٍل وجاٍه وجماٍل  
تراوده عن نفسه، بعد أن غلَّقت  
األبواب وانفردت به.وحاولت  

والشهوة    أن تجرَّه إلى الهوى
بكل ما أوتيت من جاٍه وفتنةٍ 
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Yعق�ب -?�w تغلw ال]انw ال�ج	اني _%ه على ال]ان��: ال�وحي والعقلي؛ وذلB ل2غلwُّ ��%ع2ه 
َمْ(َ*H�ُِّ ه�ه ال!قFة، ح�� أورد: "فإن قل8َ: �%[ جاز ل!�ي هللا أن ی�لغ -ه  الE*�3ة عل%ه. وق	 ناقÄ ال�َّ

ع!	 ال*	ائ	 م ال��ن، ول�لB ُحِ�َ	  ال]�ع ذلB ال��َلغ؟ قل8ُ: اإلن?ان م]��ل على أن ال �YلB نف?ه
 "?ُ�ْYَ ج إلى ما ال�)Y نف?ه ح2ى ال §EZY 339، ص6 {ص��ه، وأن{. 

 
 :التخلص من يوسف

 .wّ[ُال وجاءت قافلة، وق)	ت الُ]wَّ لالس2?قاء، وألقى ال?اقي دل�ه ف2علgَّ غالٌم -ه، وُأْخِ�َج الغالم م
ف�ح؛ فق	 راح ل%غ�2ف ال�اء، فإذا ه� Yغ�2ف غالمًا غاYًة في وتع]w ال?اقي م�ا رأ;،وع�� ع تع]Eه -ال

 أن تأخ� غالم!ا ه�ا م]انًا، >�Y إخ�ة ی�سف �ان�ا لل?اقي -ال��صاد: ال َّuول !;�َ*ْ-ُ ُّH؛ فأ?�ال
 -(�! فان�4 �%[ ف�َّ��ا في أخ�ه"، وMاع�ه ب	راه" �fودة، ب	راه" مع	ش�اءه ب B%ا نع�ض عل!!uول

�ا _%ه م ال�اه	ی -فعل غ��ته" م!ه، ورغ�2ه" في ال2(ل/ م!ه -أH وس�لة! فه	فه" األساسي مع	ودة، و�ان
 ت]ار3ًّا؛ إذ ل" ی�غ��ا في ال�)�ل على األم�ال م َبْ%ع ی�سف؛ بل اله	ف ه� ال2(ل/ م!ه؛ ح2ى >Y "ل

ح?w  - ن ی�سف ال ت!u*ف أق!ع2ه" م جهة، و3�3ل�نه م ��3قه" إلى قلw أب�ه" م جهة أخ�;. لق	 �ا
 .حاج�ًا م!%عًا دون ت�ق�g ه	فه"، وه� االسfl2ار -�wِّ أب�ه" - اع2قاده" 

؛ وه� أول س] ی	خله في ح%اته، وه� غالم، ول" ی�ن?ه في  ِّw[ُا-ات ال%® وه<�ا ن]ا ی�سف م
وه� ُیلقى في إل%ه، Yا ل�ح�ة هللا به�ا الغالم ال�H اس�2	 -ه ال]�ع والهلع،  -تعالى  - وح*2ه إال وحي هللا 

  nل�ات الُ]wِّ م ��ف إخ�ته! ما أش	 nل" ذوH الق�Mى! 
؟ ِّw[ُل�ات الn ل�اذا ألقي في Hر	ا و�3سف ال ی	ی	ن ال4ل" ش�>Y ال ]%و�

، وآن?ا وح*2ه، وأزاال غ�َّه، ﴿ ِّw[ُغ��ا ی�سف وه� في ال 	ض%اء ال�حي ون�ره ق uَوَأْوَحْ�َ!ا ِإَلْ%ِه  ول
lَ!َُّه" -ِ  وجاءه ال�	د م ال?�اء، وان2ُ*ل م ال]w، ولu!ه  .}15وسف:{﴾  َأْمِ�ِهْ" َهَ�ا َوُهْ" َال Yَْ*ُعُ�ونَ َل2َُ!�ِّ

" _%ه خ��ًا ونفعًا،  ِبَ%ع مfل ال�ق�g، واش�2اه في م)� رجٌل ذو م<انة ����ة، وأوصى زوج2ه -إك�امه؛ فق	 ت�سَّ
فه"  - عل%ه ال?الم-%" ال�<%"، ال�H عل" ی�سف إلى ح	ِّ رغ�2ه في ت�!ِّ%ه، وه�ا �له م ت	ب�� هللا العل

 �<��ن إال -ال4اه�، وال ی	ر��ن ال�<�ة مY ال!اس ال �fة، ب�!�ا أك�%�األحادی�، وتأو3لها -3�Fقة ص
وراء األح	اث ال��fuة ال2ي تقع له"، أو تقع ح�ال�ه"!! و�%[ ی	ر��ن ال�<�ة م وراء وق�ع األح	اث؛ وه�ا 

 .!!م ال(��ة والM�[2ة وال2أمل اإلدراك یF2ل��f� wَّاً 
 

 :االبتالء بفتنة الهوى
ه، وآتاه هللا ال�<�ة والعل"؛ ج�اَء إح?انه وaخالصه في  و��� ی�سف في ب�8 ع��3 م)�، وMلغ أش	َّ
َّ األYام ال ت�Zي دون ام2�ان واب2الء، س�اء �ان ه�ا االب2الء ح?!ًا أم uع�له، وج�اَء صفاء س��3ته. ول

 .%ا أم سل�%ا في nاه�هق�%�ا، إY]اب
إلى اب2الء ع4%" مf�2ال في ام2�ان یf�2ل في م	; ت�<�ه في ال]انw  - عل%ه ال?الم- وتع�َّض ی�سف 

ال�ج	اني في ش()�2ه: ام�أٌة ذات ماٍل وجاٍه وج�اٍل ت�اوده ع نف?ه، -ع	 أن غلَّق8 األب�اب وانف�دت 
م جاٍه وف2!ٍة، وقاوم واس2عاذ -ا¶. ولu!ها ه�8َّ -ه، وه"َّ  -ه.وحاول8 أن ت]�َّه إلى اله�; وال*ه�ة -<ل ما أوت�8

بها؛ ل�ال أن رأ; ب�هان رMه ح�� تلقَّى ی�سف م�ًة أخ�; م	دًا م ال?�اء، وأدر�2ه رح�ة هللا؛ ل%)�ف ع!ه 
�ة، ال?�ء والف�*اء. ول�ال ذلB ل�قع أس�� اله�;؛ واله�;: م�ٌل ش	یٌ	 في ال]انw ال�ج	اني ن�� ال(�Zع لل*ه

  ال2ي ت��f في ال!ف� ب	ورها م*اع� ال�wِّ ال*	ی	، وال�®Eة في ال2علgُّ، وال�)�ل على الل�ة

قـاوم واستعاذ با�. ولكنها    
همَّت به، وهمَّ بها؛ لوال أن رأى  
برهان ربه حيث تلقَّى يوسف  
مرةً أخرى مدداً من السماء، 
وأدركته رحمة هللا؛ ليصرف عنه  
السوء والفحشاء

: ميلٌ شديدٌ في الجانب  الهوى
الوجداني نحو الخضوع للشهوة،  
التي تثير في النفس بدورها  
مشاعر الحبِّ الشديد، والرغبة  
.في التعلُّق، والحصول على اللذة

ما كان يوسف سوى بشر. نعم،  
إنه بشر مختار، ومن َثمَّ لم يتجاوز  
همُّه الميل النفسي في لحظة من  

ان  اللحظات، فـلما أن رأى بره
ربه الذي نبض في ضميره  
وقـلبه، بعد لحظة الضعف  
الطارئة، عاد إلى االعتصام  
والتأبي (سيد قطب )

ال شك أن رؤية يوسف لبرهان  
ربه قد أثارت في نفسه انفعاالٍت  
مضادةً لالستجابات الجنسية  
الطبيعية؛ وهذه االنفعاالت  
المضادة هي التقزز واالشمئزاز  

كان  من الموقف، والنفور مما  
قد َهمَّ به

دفعت به هذه المشاعر إلى  
الهروب من الموقف الحرج  
خوفـاً من االستسالم للهوى، 
والوقوع في الفتنة.

سواء كان جسميا أم   - والهروب  
وسيلةٌ للتخلص من   - ذهنيا  

المواقف المحرجة والشديدة.
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وال�H أخ2اره م ال2فاس�� ال�(2لفة له�ه ال�ادثة ال2ي ت�fل م�قفا ع?��ا ل��سف، تف?�� س�	 قwF في 
"ال4الل"؛ ح�� وصف ه�ا ال��قف -ق�له: "وه� ت)��3 واقعي صادق ل�الة ال!ف� الE*�3ة ال)ال�ة في 
ال�قاومة والZعف، ث" االع2)ام -ا¶ في ال!هاYة وال!]اة، وما �ان ی�سف س�; -*�. نع"، إنه -*� 

ب�هان رMه ال�H نE|  م(2ار، وم َث"َّ ل" ی2]اوز ه�ُّه ال��ل ال!ف?ي في ل�4ة م الل�4ات، فل�ا أن رأ;
 .}228 – 227، ص 7{في ض���ه وقلEه، -ع	 ل�4ة الZعف الFارئة، عاد إلى االع2)ام وال2أبي" 

وال شB أن رؤ3ة ی�سف ل��هان رMه ق	 أثارت في نف?ه انفعاالٍت مZادًة لالس2]ا-ات ال]!?%ة 
ل!ف�ر م�ا �ان ق	 َه"َّ -ه. وق	 ال�F%¬%ة؛ وه�ه االنفعاالت ال�Zادة هي ال2ق�ز واالش��lاز م ال��قف، وا

  دفع8 -ه ه�ه ال�*اع� إلى اله�وب م ال��قف ال��ج خ�فًا م االس2?الم لله�;، وال�ق�ع في الف2!ة.

 س�	ة  - س�اء �ان ج?�%ا أم ذه!%ا  -واله�وب uة. ول	ی	جة وال*��وس�لٌة لل2(ل/ م ال��اقف ال�
ي ه�اها؛ ف]�ت وراءه ل�!عه م اله�وب واإلفالت م!ها، ال��8 ل" ته	أ انفعاالتها، ول" ت?F2ع ال2�<" ف

 .!وم�َّق8 ق�%)ه م ُدُب�ٍ 

 - وجهًا ل�جه- وفي ه�ه الل�4ة ال��جة، ت�	ث مفاجأة ش	ی	ة... لق	 وج	 ی�سف وام�أة الع��3 نف?�ه�ا 
�<" عل%ه مع س�	 ال��8. وعلى ال�غ" م ال�فاجأة؛ فإن ل?ان ام�أة الع��3 ل" یل]"، وراح ی2ه" ی�سف، و3

َّ ی�سف أZYًا ل" ت(�سه ال�فاجأة. و�%[ uة ال��8. ول	ائه على س�	أو الع�اب األل%" ج�اء اع2 -ال?]
 .ت(�سه وه� ب�Hء! ف	افع ع ب�اءته، وألقى -ال2ه�ة على صاحEة ال��8 ال2ي راودته ع نف?ه

ر م!اسw، وaص	ار ح<" وM	أ صاحw ال��8 ی2ف�/ ال�ج�ه، م�اوًال إدراك ال��قف ال���ج الت(اذ ق�ا
صائY ]%� .w)	ر ح<�ًا وأمامه زوج2ه وغالمه، و�لٌّ واح	 م!ه�ا ی2ه" اآلخ�؟! وجاء ال�ل م شاهٍ	 
م أهلها، ال�H حاول أن Y)	ر ال�<" ب!اًء على اس2ع�ال ال��اء، واالس2	الل -ق�ائ غ�� أق�ال 

﴿: أَْهِلَها ِإن َ�اَن قَ  ال�2(اص��ْ َوaِْن َ�اَن  * ِ�%ُ)ُه ُق	َّ ِم ُقُ�ٍل َفَ)َ	َق8ْ َوُهَ� ِمَ الuَاِذِب�َ َ◌َشِهَ	 َشاِهٌ	 مِّ
 َاِدِق� ُ�َّ ِإنَّ  * َقِ�%ُ)ُه ُق	َّ ِم ُدُبٍ� َفuََ�َب8ْ َوُهَ� ِم ال)َّ	ِ�ْ�َ ا َرَأ; َقِ�%َ)ُه ُق	َّ ِم ُدُبٍ� َقاَل ِإنَُّه ِم َفَل�َّ

 }28- 26ی�سف:{﴾  َكْ�َ	ُكَّ َع%4ِ"ٌ 

ال�اقع؛ ل%� ه!اك في الق�آن ال3�u" ما ی	ل على أن ه�ا ال*اه	 �ان �فًال؛ بل إن ال*هادة ال2ي  في
 أن Y)	ر ع �فل في ال�ه	، إال إذا �ان ذلB مع]�ًة >�Y ل على ذ�اء خارق، ال	ا  - أدلى بها ت��

 H��Fوال Hّ�ِ*َ)َْم ا Yق�ل مف?�ون �� - وق	 Y<�ن ه�ا ال*(/  -أورد ذلB -ع| ال�ف?�3، مfل ال�َّ
Mًا م الع��3 وزوج2ه، فق)	ه الع�Y �3?2!�� ب�أYه في م�ض�ع ادعاء  -آخ�ون  ش()ًا ناض]ًا مق�َّ

 زوج2ه، ودفاع غالمه، ف]اء ج�ا-ه على ذلB األسل�ب القائ" على الف�اسة وال!Eاهة واالس2	الل -ق�ائ
 .م�ض�¡%ة الس2!2اج ح<" أو حل لل�*<لة

ل"  -وaن حاول ضE§ أع)ا-ه-�%ة ق	 أنق�ت ی�سف م غwZ س�	ه؛ ال�H ال�ه" أن ه�ه ال*هادة ال�
ی�2رع ع ت�ج%ه ال2ه�ة إلى زوج2ه؛ وه� ال(��� -�<ائ	 ال!?اء؛ ف�صف ��	ه -أنه ��ٌ	 ع4%"!! وه�ا 

ن�4ًا ل�4وفها -وصٌف بل%ٌغ، حاول _%ه ع��3 م)� تع�%�ه على ج�%ع ال!?اء. ال�الحr فعًال أن ال��أة 
غالEًا ما ت�اول ال�ص�ل إلى أه	افها -اس2ع�ال ال��لة وال�<�	ة؛ وه�ا م أن�اع ال��اء،  - االج�2ا¡%ة

وخاصًة في القZاYا ال�2)لة -ال]انw ال�ج	اني ال?ل�ي �الEغ| والغ��ة، وال�?	. وت��ِّ ال	راسات 
 ج�ائ" ج!?%ة أك�f م أH ن� �uان%ة ال�2علقة -الُ]َ!ح وال]�ائ": أن ال!?اء ی�ت	الُ]َ!ح ال�� ع آخ� م

  .[8] وال]�ائ"، مقارنًة -ال�جال ال�ی ی�ت��uن ج�ائ" ال?�قة أك�f م ال!?اء

نظراً لظروفها  - أن المرأة    
غالباً ما تحاول   - االجتماعية

الوصول إلى أهدافها باستعمال  
الحيلة والمكيدة؛ وهما من أنواع  
الذكاء، وخاصةً في القضايا  
المتصلة بالجانب الوجداني  

سلبي كالبغض والغيرة، ال
والحسد

تبيِّن الدراسات الميدانية  
المتعلقة بالُجَنح والجرائم: أن  
النساء يرتكبن جرائم جنسية  
أكثر من أي نوع آخر من الُجَنح  
والجرائم، مقـارنةً بالرجال الذين  
يرتكبون جرائم السرقة أكثر من  
النساء  

رغم إدراك صاحب البيت لخيانة  
يحاول إال توجيه    زوجته، فـإنه لم

لوم بسيط إليها، طالباً منها  
االستغفـار من ذنبها، فهل كان  
ذلك الرجل داهيةً أم ديوثاً؟! 
وهل كانت زوجته ذات سطوة  
تمنعه من رفع صوته في  
وجهها؟! 

: "أن  - جاء في "صفوة التفـاسير" 
العزيز كان قـليل الغيرة؛ حيث لم  
ينتقم من زوجته الخائنة؛ ألنه  

 لين العريكة"كان سهالً 

قد تكون للعزيز أسباب أخرى  
منعته من اللجوء إلى االنتقـام من  
زوجته؛ قد يكون منها مثالً حبه  
الشديد لها، أو عدم اقتناعه  
بخيانتها، كما قد يرجع ذلك إلى  
مكانة زوجته، وجاهها، وقربها  
.من مراكز السلطة
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�اول إال ت�ج%ه ل�م -?%§ إل�هY "ال��8 ل(%انة زوج2ه، فإنه ل wًا م!ها ورغ" إدراك صاحEا، �ال
وهل �ان8 زوج2ه ذات س�Fة ت�!عه م رفع  !فهل �ان ذلB ال�جل داd%ًة أم دی�ثًا؟ االس2غفار م ذن�ها،

ص�ته في وجهها؟! ومه�ا �ان األم�؛ فإن غwZ ال�جل ل" ی�دِّ -ه إلى ات(اذ أHِّ ق�ار حازم ض	 زوج2ه، 
�-الEFع  -�ن أك�f م�ا شع� -الغwZ. و3(2لف ول��Mا الE2� عل%ه األم�، واخ2ل8F انفعاالته؛ ف*ع� -ال

-  ��ا جاء في  - رد الفعل ال!اج" ع ال��ن ع رد الفعل ال!اج" ع الغwZ، وق	 رأ; -ع| ال�ف?�3
: "أن الع��3 �ان قل�ل الغ��ة؛ ح�� ل" ی!2ق" م زوج2ه ال(ائ!ة؛ ألنه �ان سهًال ل� - "صف�ة ال2فاس��" 

 .[9] "الع�3<ة
ف?�� ل?ل�ك الع��3 مق��ًال في إ�ار ال��lة الع�M%ة واإلسالم%ة، إال أن ه�ا ال2ف?�� ق	 ال ق	 Y<�ن ه�ا ال2

Y<�ن مق��ًال في إ�ار الfقافات األخ�;، عل�ًا -أن م��� الع��Y �3!عه م تع�3| ش�فه وس�ع2ه إلى 
 الل]�ء إلى ت*�3ه أ¨Eح، إن ه� أف*ى خ%انة زوج2ه، ��ا أنه ق	 ت�uن للع��3 أسEاب أخ�; م!ع2ه م

االن2قام م زوج2ه؛ ق	 Y<�ن م!ها مfًال حEه ال*	ی	 لها، أو ع	م اق2!اعه -(%ان2ها، ��ا ق	 ی�جع ذلB إلى 
 .م<انة زوج2ه، وجاهها، وق�Mها م م�اك� ال?لFة

 Hر	خالل ال!/  - وفي ال�اقع؛ فإن!ا ال ن ما ال�H ح	ث -الEZ§ ب� صاحw ال��8 وصاح�2ه.  -م
�ة ت]%Zالف uًا تل��ه أل?!ة ال!اس، ولfی	8 ق)ة ام�أة الع��3 مع غالمها ح�Eود ال��8، وأص	اوزت ح

وخاصًة أل?!ة ن?�ة ال�	ی!ة، الالتي ُرْحَ ی2�	ْثَ ع!ها، و3)	ْرَن الل�م على سل��ها، و3)ْفَ!ها -أنها في 
ضالٍل م��ٍ وق	 ضالٍل م��ٍ، و�%[ ال ی�جه إل�ها الع2اب وهي ام�أة ع��3 م)�؟! و�%[ ال ت�uن في 

ُشِغَف8 -�wِّ غالمها حEًّا وصل إلى س�3	اء قل�ها، وس%�F على ج�ان�ها س%�Fًة ش	ی	ًة، وفق	ت ص�ابها 
  ك%[ س��8 لها نف?ها -ال2!ازل ل2قع في حw غالمها وت(�ن زوجها؟واتِّ�انها، وراح8 ت�اوده ع نف?ه؟

والغwZ ع!	 ن?اء ال�	ی!ة؛ فأص	ْرَن عل�ها  لق	 �ان سل��ها م)	رًا إلثارة انفعاالت ال2ع]w وال2ق�ز 
ِ��ٍ  ح<�ًا قاس%ا: ﴿ . وفي ه�ه اآلYة إشارة إلى دور االنفعاالت أو }30ی�سف:{﴾  ِإنَّا َلَ!َ�اَها ِفي َضَالٍل مُّ

 ال]انw ال�ج	اني في ت*<�ل االت]اهات وال��اقف س�اء �ان8 ه�ه االنفعاالت سل�%ة أم إY]اب%ة.
؟ لق	 اع��2ت �المهَّ وح<�هَّ م<�ًا فu%[ �ان ردُّ فعل ا َّم�أة الع��3 على ح<" ن?اء ال�	ی!ة وم�قفه

لل!�ل م ش()�2ها وم<ان2ها؛ ف�<�ت -ع	 تفuُّ� وت	بُّ�. وال شB، أن تف��uها ق	 شا-ه غwٌZ ش	یٌ	، وح�ٌن 
م  ال	ل�ل على صع�Mة م<�2ٌم م ح<" ال!?اء ض	 سل��ها مع غالمها، فأرادت أن ت	افع ع نف?ها، وأن تق	ِّ

؛ ف	ع2هَّ ل]ل?ة ت�ف�ه%ة،  َّمقاومة ه�اها. ول2�قg ه	فها؛ ع�	ت إلى تع�3| ال!?�ة إلى ام2�ان سل��ه
؛ ف�	ث8 ال�فاجأة فعًال، وح	ث8 ال	ه*ة  َّم ف�ها ال�*�وMات والف�اكه، ث" فاجأتهَّ -إخ�اج الغالم عل�ه تق	َّ

  .!ال!?اءع!	 رؤ3ة ج�اله وMهائه! وشل8َّ ال	ه*ة ذه
، وما �َّ Yقْ�َ -ه م تقF%ع للفاكهة؛ فقFَّعَ أی	یهَّ ب	ون  َّوق	 أدَّت بهَّ ده*2هَّ إلى ن?%ان أنف?ه

﴿ ، َِّ َما َهَ�ا َ-َ*�ًا ِإْن َهَ�ا ِإالَّ َمَلBٌ 3�ِ�َ"ٌ  وعي م!ه . Yقال: إن ی�سف �ان }31ی�سف:{﴾  َوُقْلَ َحاَش ِ¶ّ
	ه*ة ال*	ی	ة الفُف2!8 ال!?اء -ه، ��ا ُف2!8 -ه ام�أة الع��3 م ق�ل. وق	 أدَّت بهَّ آYًة في ال]�ال وال�هاء؛ 

إلى تقF%ع أی	یهَّ دون ال*ع�ر -األل". وه�ا دل�ل على �%c%ة تأث�� ال]انw االنفعالي  -(انفعالهَّ ال*	ی	)-
دH إلى إYقاع األذ; ق	 ی�  - �الغwZ أو ال��ن أو ال	ه*ة  - في ال]انw ال]?�ي؛ فاالنفعال ال*	ی	 

-ال]?" مfًال، دون ال*ع�ر -األل" في تلB الل�4ة. و3الحr ه�ا ال?ل�ك ع!	 -ع| ال�Fائف ال	ی!%ة ال2ي 
Yق�م أف�ادها -إYقاع األذ; على أج?امه"، إلى ح	ِّ إدمائها دون ال*ع�ر -األل" في تلB الل�4ات، ��ا 

Fَن إلى ل	ع�Y ان	أن -ع| ال!?اء في -ع| ال�ل rالحYُ 3لة، ح2ى�Fال َّ، وت��3قها -أnاف�ه َّ" خ	وده
  .إدمائها، ج�َّاء الغwZ ال*	ی	 مfال م م�قف، أو م ش(/ ما ال F2?Yعَ م�اجه2ه -3�Fقٍة عقالن%ةٍ 

  

لقد كان سلوكها مصدراً إلثارة  
انفعاالت التعجب والتقزز  
والغضب عند نساء المدينة؛ 
فـأصدْرَن عليها حكماً قـاسيا: ﴿  

َنرَاَها ِفي َضالٍَل مُّبِيٍن ﴾ إِنـَّا لَ 

في هذه اآلية إشارة إلى دور  
االنفعاالت أو الجانب الوجداني  
في تشكيل االتجاهات والمواقف  
سواء كانت هذه االنفعاالت  
سلبية أم إيجابية

يقـال: إن يوسف كان آيةً في  
الجمال والبهاء؛ ففُتنت النساء به، 
كما فُتنت به امرأة العزيز من
قبل. وقد أدَّت بهنَّ الدهشة  

(انفعالهنَّ  - الشديدة  
إلى تقطيع أيديهنَّ    - الشديد)

دون الشعور باأللم

هذا دليل على كيفية تأثير  
الجانب االنفعالي في الجانب  

 - الجسمي؛ فـاالنفعال الشديد  
 - كالغضب أو الحزن أو الدهشة  

قد يؤدي إلى إيقـاع األذى  
باأللم  بالجسم مثالً، دون الشعور  

في تلك اللحظة

يالحظ هذا السلوك عند بعض  
الطوائف الدينية التي يقوم  
أفرادها بإيقـاع األذى على  
أجسامهم، إلى حدِّ إدمائها دون  
الشعور باأللم في تلك اللحظات
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وMع	 ال	ه*ة ال���uة ال2ي ص	م8 ن?�ة ال�	ی!ة إلى ح	ِّ تقF%ع أی	یهَّ -ال?<اك�، راح8 ام�أة الع��3 
ر سل��ها مع غالمها، -ا ل	فاع ع نف?ها أمام ض%فاتها. ول" ت2uف ام�أة الع��3 ب�لB؛ بل اع�2ف8 أن ت��ِّ

دًة إYَّاه -ال?] أمام ض%فاتها، إن ل" Yفعل ما تأم�ه -ه،  الغالم ق	 اس2ع)"، م�ا زاد م غ�Zها عل%ه، مه	ِّ
َغار  .ح2ى ی�وق في ال?] �ع" اله�ان وال��لَّة وال)َّ

?Y واإلهانة سالٌح 2ع�له أرMاب ال?لFة ال�?�2	ُّون إلرهاب أع	ائه"، و�?� مقاوم2ه"، وال2ه	ی	 -ال?]
 أن ح�مان أش(اٍص م ح�3اته" مع!اه إثارة انفعاالت ق�3ة في نف�سه"، ق	 ت)ل  -أو م2!اس�  - ناس�َ

ان و2�3%ه؛ ذلB أن ال?] في ح	ِّ ذاته م	رسة لل2أمل وال	راسة وال2عل"  إلى ع<� ما �ان ی�ج�ه ال?]َّ
 .!اع ألص�اب الِهَ�" والعق�ل ال���uة، ��ا ق	 Y<�ن م	رسًة لل2(لُّ/ ولل!]اة م�ا ه� أس�أ م ال?]واإلب	

Yق�ل -أن ال?] أحwُّ إل%ه م�ا ی	ع�نه إل%ه م اله�; والل�ة  - عل%ه ال?الم- وه�ا ما جعل ی�سف 
م�2قع في ال?] م ق��د العاب�ة رغ" حالوة ه�ه األخ��ة، وسه�لة تق�ُّلها م ال!ف�س؛ وذلB ع<� ما ه� 

، ال2ي Yعل"  َّوح�مان، وآالم نف?%ة وج?�%ة. وMال!?Eة ل��سف؛ فإن ال?] م!]اٌة م ��	 ال!?اء وف2!2ه
ه، م�ا²ٌ  Yق�!ًا -أنه م ال)عw عل%ه مقاوم2ها إلى األب	؛ فه� ق�ل �ل شيء إن?ان؛ وشابٌّ Yافٌع ق	 بلغ أش	َّ

ا ال!?اء م ح�له، وهي ال]�ال، وال?لFة، وال?�Fة، وال�ال، -<ل أسEاب الف2!ة ال2ي ال تف2ق� إل�ه
َّ ی�سف ی	رك ت�امًا م)��ه إذا اس2?ل" إلغ�اء وف2!ة ال!?اء، وله�; نف?ه؛ uاء. ول%�وال�قاحة، وقلة ال
 Hآتاه هللا ح<�ًا وعل�ًا، وه� ال� Hعار أن ی�صف -ال]هل وه� ال� فال�)�� أن ی�ص" -ال]هل، و3اله م

. إن ه�ا ال�)�� Yُ*ع� ی�سف ب2فاهة م<ان2ه ع!	 هللا وان�Fا�ها، ��ا Yُ*ع�ه  وصفه هللا�!?�-أنه م ال�
 .-ع	م اح�2ام ال�ات؛ بل واح2قارها، م�ا ی�دH -ه أZYًا إلى فق	ان الfقة ب!ف?ه

 
 :النبي السجين

أع�  في-في م�قف Y<�ن _%ه م ال)اغ�3  - عل%ه ال?الم-رغ" أن اخ2%ار ال?] ق	 ZYع ی�سف 
��%ه م الف2!ة وأسEابها، ��ا أنه ی�فع مقامه ع!	 هللا  -ال!اس على األقلY B- تعالى-إال أن ذل  	وق

اس2]اب هللا ل	عائه، وأنق�ه م ت?لُّ§ اله�; وسلFة ال�ال وال]اه؛ ف)�ف ع!ه ��	 ال!?اء؛ إذ ُحu" عل%ه 
 -ال?] ح<�ًا اح2%ا�ّ%ًا م�ق2ا. 

 ی�سف في ال?] وح�	اً >Y "ل  	أنه ق ،Bف2%ان. وال ش ؛ بل دخل معه ال?] ِّw[ُا �ان في ال��
ن*أت ب� الف2%ان الfالثة ألفة؛ جعل8 �ل واح	 م!ه" ی�وH ق)ة س]!ه، و3]	 الع�اء م خالل االس�2اع 

  .إلى ق)2َْي زم�ل%ه اآلخ�3
Yق�ل الف2%ان على وت�Zي األYام ثق�لة في ال?]، في ان42ار ال�<" ال!هائي. وفي صEاح أح	 األYام، 

 �ا _%ه م ذ�اء وح? ی�سف ل��و3ا ما رأYا في ال�!ام، و3?أالنه تأو3ل ما ب	ا له�ا غ�E3ًا، وذلB ل�ا ت�سَّ
ُخُلg. و�3	و أن تأو3ل األحالم شيٌء �ان Y?2أث� -اه�2ام ال!اس آن�اك اسfl2ارًا ����ًا؛ إذ -ع	 رؤ3ا ی�سف 

ها ألب%ه، تأتي في ه�ه ال?�رة  رؤ3ا الف2%ان، ث" س2)ادف!ا في نف� ال?�رة رؤ3ا ملB م)�، وه�ا ال2ي ق)َّ
َؤ; في فه" -ع| ال?ل�ك وال2!�ُّ� -ه أح%انا َؤ; ت�2اج إلى  .م�ا ی	ل على أه�%ة ال�ُّ  ع�ل%ة تع��� ال�ُّuول

 فهٍ" دق�gٍ، وذ�اٍء عاٍل؛ ل�ا ت��له م رم�ز ت�	و لغ�� األذ�%اء �الس"، Y)عw فه�ها وaدراك م�ام�ها،
�ا.%� ناB%d ع ال2!�ُّ� -�ا س%قع م?EU2ال ب!اًء على ت�ل�لها وتف?��ها تف?��ا ص

َؤ; م)	ٌر لل2!�� -?ل�ك أو -أح	اث ق	 Yقع في ال�?2ق�ل الق�w3 أو  وZَّ23ح م س�رة ی�سف أن ال�ُّ
  ورؤ3ا ال�?2ق�ل الEع�	؛ وذلB م خالل دراسة ال�ؤ; الfالث ال�اردة في ه�ه ال?�رة، وهي: رؤ3ا ی�سف، 

  

التهديد بالسجن واإلهانة سالٌح  
يستعمله أرباب السلطة  
المستبدُّون إلرهاب أعدائهم، 

أو    - وكسر مقـاومتهم، ناسيَن  
أن حرمان أشخاٍص    - متناسين  

من حرياتهم معناه إثارة انفعاالت  
قوية في نفوسهم، قد تصل إلى  
عكس ما كان يرجوه السجَّان  
ويبتغيه

ذاته مدرسة    أن السجن في حدِّ 
للتأمل والدراسة والتعلم واإلبداع  
ألصحاب الِهَمم والعقول الكبيرة، 
كما قد يكون مدرسةً للتخلُّص  
وللنجاة مما هو أسوأ من السجن!.

عليه  - هذا ما جعل يوسف  
يقول بأن السجن أحبُّ   - السالم

إليه مما يدعونه إليه من الهوى  
واللذة العابرة رغم حالوة هذه  

، وسهولة تقبـُّلها من  األخيرة
النفوس

إن السجن منجاةٌ من كيد النساء  
وفتنتهنَّ، التي يعلم يقيناً بأنه  
من الصعب عليه مقـاومتها إلى  
األبد؛ فهو قبل كل شيء إنسان؛ 
وشابٌّ يافٌع قد بلغ أشدَّه، محاطٌ  
بكل أسباب الفتنة التي ال تفتقر  
إليها النساء من حوله، وهي  

ة، والسطوة، الجمال، والسلط
والمال، والوقـاحة، وقـلة الحياء
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ال ت(2/ُّ -األن�%اء وال��م!�  - ك�ا Yُفه" م ه�ه ال?�رة-الف2%ان، ورؤ3ا ال�لB. وم�ا ال شB _%ه أن ال�ؤ3ا 
 Hعي االس2عانة ب�و	2?Y فه" صاح�ها أ-عادها وم�ام�ها ق�ل وق�عها م�اY ²�2 أن*Yُ فق§، ��ا ال

تع��� ال�ؤ; ق	 E(Yح عل�ًا م?2قالâ ع -U%ة االخ2)اص في ه�ا ال�]ال. وق	 ی	ل ه�ا أZYًا على أن 
العل�م، له م�ض�عه وم!ه]ه، وaن �ان ی�تE§ -��اض%ع أخ�;، مfل عل" ال!ف�، وعل" األع)اب، 

 .والف?��ل�ج%ا، وعل" االج�2اع الfقافي، الخ
َراِني أَْعِ)ُ� َقاَل َأَحُ	ُهَ�ا ِإنِّي أَ  ف�اذا رأH الف2%ان في ال�!ام وه�ا في ال?] ی!�42ان م)��3ه�ا؟ ﴿

lَْ!ا ِب2َْأِو3ِلِه إِ  َ َخْ��ًا َوَقاَل اآلَخُ� ِإنِّي َأَراِني َأْحِ�ُل َفْ�َق َرْأِسي ُخْ��ًا َتْأُكُل الFَّْ�ُ� ِمْ!ُه َن�ِّ�!ِ?ِ�﴾  نَّا َنَ�اَك ِمَ اْلُ�ْ
ة -عل" ال2أو3ل، . ل" ی2?�ع ی�سف في إعFاء ال]�اب، وaْن ��أنه�ا م ال�	اYة -أنه على دراY}36ی�سف:{

ال�H عل�ه هللا إYَّاه، وأنه س%ع�ِّ� له�ا رؤ3َْ�ه�ا؛ ف�اح أوًال ی��ِّ له�ا �%[ أنه ل" ی�� إلى أسل�ب ح%اة 
الuاف�3، ال�ی ال ی�م!�ن -ا¶ وال��م اآلخ�، واتEَّع ملة آ-ائه األن�%اء: إب�اd%"، وaس�اق، و3عق�ب. وق�ر 

ن -ا¶، وع	م ال*�ك -ه م فZل هللا عل%ه، وعلى آ-ائه، وعلى ال!اس، أن اإل�Yا -عل%ه ال?الم  - ی�سف 
َّ أك�f ال!اس ال Y*<�ون، ��ا أكَّ	 على أن أك�f ال!اس ال Yعل��ن؛ ألنه" Yع�	ون أرMا-ًا م2ف�ق� ب	ًال uول

ار  .م ¡Eادة هللا ال�اح	 القهَّ
ن لل�2ح�	 واإل�Yان -ا¶، وaع	اد له�ا ل2ق�ل وMع	 ه�ا ال����2 ال�Y Hعf�- ��2ا-ة دع�ة غ�� مEاش�ة للف2%ا

ا َأَحُ	ُكَ�ا َ_َ%ْ?ِقي َرMَُّه َخْ��ًا َوَأمَّا اآلَخُ�  ﴿ :ال2أو3ل، ب	أ في تف?�� رؤ3َْ�ه�ا؛ ح�� قال  َأمَِّ[ْ Yَا َصاِحَ�ِي ال?ِّ
. فان�4 إلى األسل�ب }41ی�سف:{﴾  ْف2َِ%انِ َ_ُ%ْ)َلwُ َف2َْأُكُل الFَّْ�ُ� ِم رَّْأِسِه ُقZَِي اَألْمُ� الH�َِّ ِ_%ِه َتْ?2َ 

ال�Eاش� في تف?�� ال�ؤ3ا، -ع	 ال2���Z ال!ف?ي ال�H قام -ه ق�ل ذلB، وان�4 إلى االخ2)ار ال*	ی	 
عل%ه  -وال�اضح ج	ا في ع�ل%ة ال2أو3ل، وان�4 إلى ال�عاني ال�م�3ة في ال�ؤ3ا، و�%[ اسF2اع ی�سف 

الU%�ة الlُّ�!2%َّة لل�ؤ3ا، ب!اًء على فه�ه  --إلهام م هللا تعالى  -ی	رك ب��ائه ونفاذ -)��ته، أن  - ال?الم 
 .ل��قَفْي صاحَ�ْ%ه في ال?]، وM!اًء على ما �انا Y*ع�ان -ه و3ف�uان _%ه

أن ی���2ه -ع	 خ�وجه، وأن ی���ه ع!	  - عل%ه ال?الم  - و�Yaانًا م!ه ب!]اة أح	ه�ا؛ �لw م!ه ی�سف 
 الف2ى ان*غل -أم�ر دن%اه، ون?ي ت�امًا  .ي ال�<" ال)ادر ض	ه nل�ًا وMه2اناً رMه، لعله Yع�	 ال!�4 فuول

 ،Bأن س�ع رؤ3ا ال�ل 	إال -ع ،Bال�ل 	اه -ه ی�سف، ول" ی���2 ال�2اس ی�سف -أن ی��� ق)2ه ع! ما وصَّ
في ال?] صاب�ًا م�E?2ًا، ولB أن  - عل%ه ال?الم  -وق	 م8Z ق�ل ذلZ- Bع س!�، قZاها ی�سف 

2)�ر االنفعاالت واألفuار ال�(2لفة ال2ي جال8 ب�ه ی�سف وه� Yقاسي وح�	ًا آالم ال?]، -ع�	ًا ع ت
 ی�سف وح�	ًا في ال?]؛ بل �ان ال�حي معه، و�ان ی	رك ت�امًا مغ�; ال�ؤ3ا >Y "ل uه. ول	لMأهله و

 .، ول" Yق!§، وMقي ی!�42 الف�جال2ي رآها ق�ل أن Yغ	ر -ه إخ�انه؛ فuان ذلB ع�اءه وم�§َّ آماله، فل" ی%أس
 

 :رؤيا الملك
أن ُی�; ال�لB رؤ3ا ل" F2?Yع فه" مغ�اها؛ فل]أ إلى حاش�2ه، Yق/ُّ رؤ3اه، لعله  -تعالى  - و3*اء هللا 
َالٍت ُخZٍْ� َوُأَخَ� َوَقاَل اْلَ�ِلBُ ِإنِّي َأَر; َسEَْع َ-َقَ�اٍت ِسَ�اٍن Yَْأُكُلُهَّ َسEٌْع ِعَ]اٌف َوَسEَْع ُس!Y: ﴿  ُE]	 لها تف?��اً 

ْؤ3َا َتْعُ�ُ�ونَ  ]. فu%[ أجا-ه ال�أل ال�ی ل" 43ی�سف:]﴾  Yَاِ-َ?اٍت Yَا َأیَُّها اْلَ�ُأل َأْف�2ُِني ِفي ُرْؤ3َاHَ ِإن ُ�!2ُْ" ِلل�ُّ
 َقاُل�ْا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َوَما  في ال�ؤ3ا؟ ﴿ -(الEق�ات وال?!Eالت وال?!�)  - Yفه��ا معاني ال�م�ز ُ�َنْ
 َ ش�lًا مع�وفًا 44ی�سف:]﴾  ِب2َْأِو3ِل اَألْحَالِم ِ-َعاِلِ��ْ>Y "ه�ا ال]�اب أن تأو3ل األحالم ل  - ]. ق	 ی�	و م

ل" Y<�ن�ا Yع2ق	ون  - بل إلى اآلن  - ع!	 حاش%ة ال�لB، ��ا ق	 ی�جع إلى أن أغلw ال!اس ح�!�l  -كعل" 
  � -�ا س%قع م?EU2ًال؛ بل Yع��2ون األحالم ¡Eارة ع -أن لألحالم معاني ودالالت، وق	رة على ال2!�ُّ 

  

يوسف يدرك تماماً مصيره إذا  
استسلم إلغراء وفتنة النساء، 
ولهوى نفسه؛ فـالمصير أن يوصم  
بالجهل، وياله من عار أن يوصف  
بالجهل وهو الذي آتاه هللا حكماً  
وعلماً، وهو الذي وصفه هللا بأنه  
من المحسنين

ختيار السجن قد يضع  رغم أن ا 
في موقف   - عليه السالم- يوسف  

في  - يكون فيه من الصاغرين  
إال أن    - أعين الناس على األقـل

ذلك يحميه من الفتنة وأسبابها، 
- كما أنه يرفع مقـامه عند هللا  

تعالى

عملية تعبير الرُّؤَى تحتاج إلى  
فهٍم دقيٍق، وذكاٍء عاٍل؛ لما  
تحمله من رموز تبدو لغير  

ذكياء طالسم، يصعب فهمها  األ
وإدراك مراميها، ناهيك عن  
التنبُّؤ بما سيقع مستقبال بناًء على  
تحليلها وتفسيرها تفسيرا صحيحا

يتَّضح من سورة يوسف أن الرُّؤَى  
مصدٌر للتنبؤ بسلوك أو بأحداث  

و  قد يقع في المستقبل القريب أ
المستقبل البعيد؛ وذلك من خالل  
دراسة الرؤى الثالث الواردة في  
هذه السورة، وهي: رؤيا يوسف، 
ورؤيا الفتيان، ورؤيا الملك

Bassaaer Nafssania: N° 36 Winter 2022 (March Supplement)  :( ملحق شهر مارس ) 2022شتاء  36الـعــدد بصائــــــــرنفسانيــــــــة 

43  � �



  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 جهًال  - أضغاث، أH: خ%االت وأوهام ال مع!ى لها، وفي ه�ا ال��قف ت]اهل >Y "م)ادر  -إن ل 	ألح
 العل" ال�!ه]ي، ب	ًال ال�ع�فة، ال2ي ق	 ُتف�	 في فه" ال?ل�ك وغ��ه م ال�4اه�، إن ب!�8 على أساس م

م "ال2(�3[ وال2]	Y[" واالدعاءات الuاذ-ة! ورغ" ه�ا ال2]اهل وال]هل، فق	 اع�2ف8 حاش%ة ال�لB -أنه 
عاء، وaن �ان إق�ارًا  ال عل" لها ب2أو3ل األحالم؛ وفي ه�ا االع�2اف ما ق	 ی	ل على ال�2اضع وع	م االدِّ

 .-]هله"
ت��� ال�H �ان في ال?] مع ی�سف صاحwَ س]!ه، وت��� وجاء دور ال�اك�ة ل��دH واجEه؛ فق	 

ق	رته على تأو3ل األحالم؛ فFلw ال�2خ%/ له ل%?أل ی�سف ع تع��� رؤ3ا ال�لB، وأس�ع ال(Fى إلى 
یgُ َأْف2َِ!ا  ﴿ :ال?]. وما ال2قى ب��سف ح2ى راح Y?2ف2%ه في رؤ3ا ال�لB ودالل2ها، قائالً  ِّ	 ُی�ُسُف َأیَُّها ال)ِّ

]. فuان 46ی�سف:]﴾  Eِْع َ-َقَ�اٍت ِسَ�اٍن Yَْأُكُلُهَّ َسEٌْع ِعَ]اٌف َوَسEِْع ُس!Eَُالٍت ُخZٍْ� َوُأَخَ� Yَاِ-َ?اتٍ ِفي سَ 
َتْ�َرُع�َن َسEَْع  ﴿ :ع ال?�ال مEاش�ًة، ح�� قال --ع	 أن أدرك ال�غ�; ال�م�H لل�ؤ3ا  -ج�اب ی�سف 

ا َتْأُكُل�نَ ِسِ!�َ َدَأ-ًا َفَ�ا َحَ)	تُّْ" َفَ�ُروُه  َّ� ُث"َّ Yَْأِتي ِم َ-ْعِ	 َذِلBَ َسEٌْع ِشَ	اٌد Yَْأُكْلَ َما  * ِفي ُس!ُ�ِلِه ِإالَّ َقِل%ًال مِّ
ا ُتْ�ِ)ُ!�نَ  َّ� ْم2ُْ" َلُهَّ ِإالَّ َقِل%ًال مِّ ﴾  ُث"َّ Yَْأِتي ِم َ-ْعِ	 َذِلBَ َعاٌم ِ_%ِه Yَُغاُث ال!َّاُس َوِ_%ِه Yَْعِ)ُ�ونَ  * َق	َّ

 .[49- 47ی�سف:]
 

 أس�� انفعاالته؛ إذ راح Yق	م ال]�اب مEاش�ة وع  - عل%ه ال?الم  -ونالحr ه!ا أن ی�سف >Y "ل
�ق	 على صاحEه ال�H ن?اه ث" أتاه لFلw خ	مة Y "اول اس2غالل ال��قف ��ا أنه ل�Y "خا��، ول w��

 .م!ه
 ی�سف ل" f2�Yل والشB أن ال�لB ق	 أع]w إع]ا-ًا ش	ی	ًا ب2ع��� ی�سف ل�ؤ3اه؛ فأuاره، ولZم� -إح

ه�ه ال��ة لFلw ال�لB، بل ردَّ ال�س�ل ردًا ج�%ًال، �الEًا م!ه أن ی�جع إلى ال�لB، و3?أله ع ال!?�ة 
 ، وِ�ْ	َن له ل�ضعه في ال?] ح�� ل�� -Zع س!�. وفي ه�ا الFلw، تع��� ع َّالالتي قFَّعَ أی	یه

" ت�اول ت��Hِّ ال�U%قة وaن)اف ال�4ل�م�. و�ان م أه	اف غwZ ی�سف على ال?لFة ال�اك�ة، ال2ي ل
ی�سف م وراء ذلB: أن ی	فع ال�لB ل�2��َّ; ب!ف?ه ما ح	ث، ح2ى ت!]لي حU%قة ال��قف، وu!3*ف 

 .ال�]�م، و��3ِّ· ی�سف ذم2َّه
 

 :محاكمة النساء
B، اع�2ف8 ال!?اء ع!	ما سأل ال�لB ن?�ة ال�	ی!ة ع م�اودتهَّ ل��سف، وم ه� ال�?�lل ع ذل

 ه!اك أمام ام�أة الع��3 إال االع�2اف واإلق�ار -�ا قام8 -ه؛ >Y "ل ِّ	�ب��اءة ی�سف، وع!	 ه�ا ال
اِدِق�َ  فقال8:﴿ ]. لق	 اع�2ف8 ام�أة 51ی�سف:]﴾  اآلَن َحْ)َ�َ/ اْلَ�gُّ َأَنْا َراَودتُُّه َع نَّْفِ?ِه َوaِنَُّه َلِ�َ ال)َّ

ة ی�سف، وشه	ت -)	قه، وMال2الي ��بها، وح�َّل8 نف?ها م?�ول%ة ما ح	ث، م*��ًة الع��3؛ ف��َّأت ساح
ف في اس2(	ام  -)�احة إلى نف?ها ال2ي أم�تها -ال?�ء؛ أH: -اله�; وال(�Zع إلى ن	اءات الل�ة، وال2ع?ُّ

ع�ر ال?لFة. وال شB أن االنفعاالت ال2ي س%�Fت على ام�أة الع��3 في ه�ه الل�4ات ق	 ت�fل8 في ال*
 Bاح أم�ها أمام ال�لZ2ن الف��-اإلث" وال!	م على ما ب	ر م!ها، والغwZ على سل��ها مع م?�ٍة م ال

 .وحاش�2ه
 وم�ا Yُ?2(ل/ م ق�ل ام�أة الع��3: ه� أن ال!ف� أمَّارٌة -ال?�ء أصًال، أH: أن ن�ازع ال*� ج�ء م

ل�ها، وال ی!]� م تأث��ها إال َمْ رح�ه هي ال2ي تغل�8 ع -ح?w ق�لها- ال�F%عة الE*�3ة، وه�ه ال!�ازع 
�انه وتعالى  - هللا، وت	ار�ه -غف�انه، م�ا ی	ل على أن اإل�Yان -ا¶ Eال�ق�ع  -س واس2	رار رح�2ه م!]اٌة م

  

كما ُيفهم من هذه  - أن الرؤيا  
ال تختصُّ باألنبياء   - السورة

والمؤمنين فقط، كما ال ُيشترط  
أن يفهم صاحبها أبعادها  
ومراميها قبل وقوعها مما  
يستدعي االستعانة بذوي  
االختصاص في هذا المجال

 - عليه السالم   - استطاع يوسف  
بذكائه ونفـاذ بصيرته، أن  

- بإلهام من هللا تعالى   - يدرك  
القيمة التنبُّئيَّة للرؤيا، بناًء على  
فهمه لموقَفْي صاحبَْيه في  
السجن، وبناًء على ما كانا  

فكران فيه.يشعران به وي

إيماناً منه بنجاة أحدهما؛ طلب  
أن    - عليه السالم   - منه يوسف  

يتذكره بعد خروجه، وأن  
يذكره عند ربه، لعله يعيد  
النظر في الحكم الصادر ضده  
ظلماً وبهتاناً 

لكن لم يكن يوسف وحيداً في  
السجن؛ بل كان الوحي معه، 
وكان يدرك تماماً مغزى الرؤيا  

ل أن يغدر به  التي رآها قب
إخوانه؛ فكان ذلك عزاءه ومحطَّ  
آماله، فـلم ييأس، ولم يقنط، 
وبقي ينتظر الفرج
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ن في ال!ف� مقاومًة روح%ًة له�ه ال!�ازع، ال2ي وaن �ان ال  ِّ�>Y Hف�3?ًة سهلًة ل!�ازع ال*�؛ ال*يء ال�
غف�ة. YقZي عل�ها ت�اما، إال أنها تZعف -ازدYاد اإل�Yان، واس�2	ال ن�ازع ال*� ب!�ازع ال(�� وال�ح�ة وال�

و3�3!ا ه�ا اإلدراك مfاًال لc%u%ة تأث�� ال]انw ال�وحي في ال]انw ال�ج	اني وفي ال?ل�ك -)فة عامة، ��ا 
امة  ی�3!ا إدراك ام�أة الع��3 لع	م فالح م?عى ال(ائ!� و��	ه"، رغ" ت]!�	ه" الق�H لالنفعاالت ال?ل�%َّة اله	َّ

 ?ل�ي �ال��لة وال	هاء وال�<� وال�u	.مfل الغwZ والغ��ة وال�?	، واس2ع�اله" لل��اء ال
أما ال�لB ال�H حاك" ال!?اء، فق	 اق2!ع ت�امًا ب��اءة ی�سف. ول" Y(��نا الق�آن ال3�u" �%[ ح<" على 
. وفي ه�ا الق�ار �Mال�ق� ام�أة الع��3؛ بل Y(��نا أن ال�لB ات(� ق�ارًا س�3عًا -إحZار ی�سف، وجعله م

م جهة، وتع�3ٌ| ل�ا تع�َّض له م nل" واضFهاد م جهة أخ�;،  -عل%ه ال?الم-إن)اٌف ل��سف 
ة وتق	ی� ال�لB له، �%[ ال، وق	 قال له  خاصًة وأن ال�لB أراد أن Y?2(ل)ه ل!ف?ه، م�ا أشع� ی�سف -��دَّ

Bال�ل: ﴿  ٌ }54ی�سف:{﴾  َقاَل ِإنBََّ اْلَ�ْ�َم َلَ	ْیَ!ا ِمِ<�ٌ َأِم�
َمْ(َ*H�ُِّ في تف?��ه ل?�رة ی�سف ع ق2ادة: أن ه�ا دل�ل على أنه Y]�ز أن ی�2لى اإلن?ان  ولق	 أورد ال�َّ

 "Bأم� هللا ودفع ال4ل" إال ب�ل- ">�، 9 {ع�ًال م ی	 سلFان جائ�، إذا عل" أنه ال س��ل إلى ال
. وه�ا م�ض�ع ی!Eغي _%ه االج2هاد للعل�اء وال(��اء ح?w ال�4وف وخاصة في ع)�نا ه�ا }329ص

 لف?اد d%<ل%ا.  ح�� ان2*� ا
 

  تعليق على الرؤى الثالث في سورة يوسف
ال�الَحr أن �ل ال�ؤ; رم�3ة في مZام�!ها وتعاب��ها، وF23لwَّ فه�ها وتف?��ها تأو3ل ال�م�ز  - 1

  .ف�هاال�اردة 
أن لل�ؤ; دالالت ثقا_%ة م�تFEة -ال��lة ال]غ�ا_%ة. وM	ون فه" الfقافة ال?ائ	ة في تلB ال��lة؛ ال  -2

�Yفه" وتأو3ل ال�ؤ;. إن ال�ؤ3ا ق	 تعلق8 ب�م�ز فلu%ة (ال*��،  –عل%ه ال?الم  - ل��سف األولى  <
والق��، وال�uاكw)؛ وهي رم� للعلّ�، وت�Z!8 تلB ال�ؤ3ا م�ض�ع ال?]�د؛ وال?]�د في ع)� ی�سفل" 

 إال لع4%" (هللا، ال�لB). وال�ؤ3ا الfان%ة: (ألص�اب ی�سف في ال?]) ت�Z!8 (ال>Y ،��)وال ،��)
وال��F). وال�ؤ3ا الfالfة: (لل�لB) ذات م��Zن زراعي وع	دH، ووصف ل�الة الEق�ات وال?!ابل (سEع 

  -ق�ات س�ان مقابل سEع -ق�ات ع]اف، وسEع س!Eالت خ�Z مقابل سEع س!Eالت Yا-?ات).
َؤ; ذات ¨%�ة ت!�lُّ%َّة؛ أH: الق	رة على اسu2*اف ما س%]�H في ال�?2ق - 3 �ل، س�اء �ان ه�ا أن ال�ُّ

  ال�?2ق�ل ق�E3ًا أم -ع�	ا، وaدراك ه�ه الU%�ة ل%� ش�lا سهال، وم%?�را ألH ش(/.
َؤ; ق	 ال ت2�قg إال -ع	 م�ور س!�ات ع	ی	ة، ��ا ه� ال*أن في رؤ3ا ی�سف -4 وق	 ت2�قg  .أن ال�ُّ

  في م	ة زم!%ة ق)��ة ��ا ه� ال*أن في رؤ3ا الف2%ان.
َؤ; ت�ث� في -5 ال]انw ال�ج	اني في اإلن?ان؛ فغالEًا ما ت���ه وتقلقه، وق	 ت	ه*ه وت��نه، ��ا  أن ال�ُّ

ق	 ت?�ُّه!! فال�ؤ; ق	 ت��ل ُ-ْ*َ�; ��ا ق	 ت��ل ن�ی�ًا؛ وMال2الي فهي ت�ث� في أ-عاد اإلن?ان: ال�ج	ان%ة، 
 .%فة مfالوالعقل%ة، وال?ل��%ة وق	 ت�ث� ح2ى في ص�2ه ال]?�%ة إن أصا-ه غ" ش	ی	 ج�اء رؤ3ا م(

ل%� �ل ما ی�اه اإلن?ان في األحالم ¡Eارة ع ُرَؤ;؛ فق	 Y<�ن -ع| ما ی�اه اإلن?ان في ال�!ام  - 6
E®ر gق��ة. وMال�غ" م ذلB؛ فإن له�ه األضغاث وغ��ها معان وaن أضغاث أحالم أو ح	ی� نف� أو ت

  .ك!ا ال نفه�ا، ولu!ها ال ت��ل -ال�Zورة ¨%�ة ت!�lُّ%َّة
األحالم على ص�اعات في ال!ف� الE*�3ة، وعلى ر®Eات ال F2?Y%ع الف�د إشEاعها في ق	 ت	ل  -7

 ال�ؤ3ا غ�� ذلB؛ إذ أن ¨%�2ها تf�2ل في ال�ض�ح وفي ال2!�ُّ� أساساً uال%ق4ة. ول.   

لم   - عليه السالم   - أن يوسف    
يكن أسير انفعاالته؛ إذ راح  
يقدم الجواب مباشرة وعن طيب  

غالل  خاطر، ولم يحاول است
الموقف كما أنه لم يحقد على  
صاحبه الذي نساه ثم أتاه لطلب  
خدمة منه.

لكن يوسف لم يمتثل هذه المرة  
لطلب الملك، بل ردَّ الرسول رداً  
جميالً، طالباً منه أن يرجع إلى  
الملك، ويسأله عن النسوة الالتي  
قطَّعَن أيديهنَّ، وِكْدَن له  
لوضعه في السجن حيث لبث  
.بضع سنين

في هذا الطلب، تعبير عن  
غضب يوسف على السلطة  
الحاكمة، التي لم تحاول تحّرِي  
الحقيقة وإنصاف المظلومين

كان من أهداف يوسف من  
وراء ذلك: أن يدفع الملك  
ليتحرَّى بنفسه ما حدث، حتى  
تنجلي حقيقة الموقف، وينكشف  
المجرم، ويبّرِئ يوسف ذمَّته.

امرأة    مما ُيستخلص من قول
العزيز: هو أن النفس أمَّارةٌ  
بالسوء أصالً، أي: أن نوازع الشر  
جزء من الطبيعة البشرية، وهذه  

هي   - حسب قولها- النوازع  
التي تغلبت عليها، وال ينجو من  
تأثيرها إال َمْن رحمه هللا، 
وتداركه بغفرانه
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تأتي ال�ؤ3ا واض�ًة، وaن �ان8 -)فة رم�3ة. وق	 ت�u2ر نف� ال�ؤ3ا ع	ة م�ات، ب�!�ا تأتي  - 8
حالم غ�� واض�ة، و3قع ف�ها خل§، ول�ا ت?�َّى -األضغاث؛ فاألضغاث ج�ع ِضْغ�، وهي ح�مة م األ

 wة في أغلFن األحالم م(2ل�uت B3ة -األع*اب ال%ا-?ة؛ و��ل�Fال2ي ت(ل§ ف�ها األع*اب ال Ä%*�ال
 .األح%ان

 
 :يوسف القـائد

ف -ه ی�سف  ْلg والُ(ُلg، وما آتاه هللا م العل" م ح? ال(َ  -عل%ه ال?الم  - -اإلضافة إلى ما ات)َّ
وال�<�ة؛ فق	 ب�زت صفة الU%ادة في ش()�2ه؛ إذ -�]�د ما شع� ب2ق�w3 ال�لB له، ور®Eة ه�ا األخ�� في 
ت���له م?�ول%ًة ما، وم<افأته على ص��ه، وعلى ما أب	اه م ال�<�ة وال�ع�فة، ت�Fع -ع�ض خ	ماته 

 .ل2��ُّل م?�ول%ة ال(�3!ة واالق2)اد
لق	 أدرك ی�سف أن الEالد س2ع�ف سEع س!� م ال�خاء، تعق�ها أزمٌة اق2)ادYٌة ت	وم سEع س!�ات 
2ان  أZYًا، Y?�دها الق�§ وال]فاف وال�]اعة، م�ا Y?2	عي ¨%ادًة ت���2 -األمانة والعل"؛ وهاتان خاصَّ

�	ث اإلس�اف و أمانٌة وعلٌ� خالل س(�ات ال
خاءأساس�2ان في الU%ادة؛Y مة ؛ ح2ى ال	ا-اة وخ�ال��2ی�، وال�
ال�)الح ال*()%ة؛ وعلٌ" -ف!�ن اإلدارة م ت(F%§، وت!4%"، و¨%ادة، وسه� على م�احل ال2!ف�� واإلن2اج 

؛ ح2ى ی2��َّل ال!اس ع�اق�ها وlWلV أمانة وعل� وع�ل خالل س(�ات األزمةوال2ق�3" ال��ض�عي لألداء.
الس2هالك، والF)2%§ لل(�وج م األزمة -�*	 ج�%ع ال�خ%�ة -الع	ل، وت�ق�g ح? ال�2ز3ع، وت�ش�	 ا

ال��ارد وخاصة ال��ارد الE*�3ة إلى أق)ى ال�	ود، وت*]%ع ال!اس على اإلن2اج أك�f م االس2هالك؛ 
Hال!�� االق2)اد gق�� .ل2
 ل��سف ِّuة اإلله%ة -عل%ه ال?الم  - وه<�ا ُمYه الع!اF%� في األرض؛ فأصEح ی��2َّأ م!)Eًا ر_%عًا، ت

 ف!�ن ال�راعة، وما ی�تE§ بها �?�في جه�ده القائ�ة على إتقان الع�ل واإلخالص _%ه، وال?عي حf�fًا ل2
	، ورعاYة، وح)اد، وج�ع، وت(�3، وت�ز3ع. والب	 أن Y<�ن اإلن2اج في س!�ات ال�خاء  م سقي، وتعهُّ

� أعلى م االس2هالك، والب	 أن Y<�ن اح2%ا�ي ال��ارد الغ�ائ%ة ����ًا، و ��م�!ّ%ًا على ح?ا-ات د¨%قة؛ -
 .YغFي ه�ا االح2%ا�ي حاجة ال�]�2ع خالل س!�ات األزمة

 
 :ومما يستخلص من هذا الموقف

إلى ¨%ادة رش�	ة، م خ)ائ)ها  -وت!�%ة ال�]�2ع -)فة عامة  -حاجة ال2!�%ة االق2)ادYة أوال:
¨  .%" ف�¡%ة وخ)ائ/ سل��%ةال�ئ%?ة: العل"، واألمانة، وaتقان الع�ل، وما ی!H�Z ت�2ها م

 أن ت2�قg  ثان%ا:>�Y ًا في اإلن2اج؛ فالZفائ gِّق�Y يuروسًا ل	ن ال?ل�ك اإلن2اجي م�>Y غي أنE!ی
 ت!�%ٌة اق2)ادYٌة إذا �ان اإلن2اج م?او3ًا لالس2هالك، و�3داد األم� س�ءًا إذا �ان اإلن2اج أقل م

في ش�ح العالقة ب�  - مfًال  -	 أفاض مالB ب ن�ي االس2هالك، ��ا ه� ال�ال في ال	ول ال�2(لفة. وق
 .[10] ال�ق�ق وال�اجEات، واإلن2اج واالس2هالك

 وال�2<� في األرض خ)ائ/ ¨%ادYة ت�ت�u على ¨%" مfل األمانة وال)	ق  ثالfا: یF2لw ال�2<ُّ
ل��ارسة، وعلى ذ�اء والعف� ع!	 ال�ق	رة، وعلى ق	رات ت�uن ن2%]ة للعل" وال�2�%/ واالب2الء، وال(��ة وا

 وج	اني Yق�م أساسا على �Eح ج�اح االنفعاالت ال?ل�%ة �الغ��ة وال�?	 والغwZ وحw االن2قام.
تF2لw الU%ادة ال��تFEة -اإل�Yان وال2ق�; االع2قاد ال]ازم في ال�)�ل على األج� في اآلخ�ة،  را-عا:

  .ل�ها أعالهوأنه أح? م �ل أج�، -اإلضافة إلى ال()ائ/ األخ�; ال�*ار إ

  

سبحانه وتعالى   - أن اإليمان با�  
واستدرار رحمته منجاةٌ من   - 

الوقوع فريسةً سهلةً لنوازع الشر؛  
الشيء الذي يكوِّن في النفس  
مقـاومةً روحيةً لهذه النوازع،  
التي وإن كان ال يقضي عليها  
تماما، إال أنها تضعف بازدياد  
اإليمان، واستبدال نوازع الشر  

ع الخير والرحمة والمغفرةبنواز 

يرينا هذا اإلدراك مثاالً لكيفية  
تأثير الجانب الروحي في الجانب  
الوجداني وفي السلوك بصفة  
عامة، كما يرينا إدراك امرأة  
العزيز لعدم فـالح مسعى الخائنين  
وكيدهم

أورد الزََّمْخَشرِيُّ في تفسيره  
لسورة يوسف عن قتادة: أن  

نه يجوز أن  هذا دليل على أ
يتولى اإلنسان عمالً من يد  
سلطان جائر، إذا علم أنه ال سبيل  
إلى الحكم بأمر هللا ودفع الظلم  
إال بذلك

هذا موضوع ينبغي فيه االجتهاد  
للعلماء والخبراء حسب الظروف  
وخاصة في عصرنا هذا حيث  
انتشر الفساد هيكليا
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 :سنوات الجفـاف والشدة
لق�افل ت�2اف	 على "خ�3!ة" ال�لB (ال	ولة) م�َّ الق�§ وال]	ب م)� وال�!ا�g األخ�;، وM	أت ا

اإلش�اف على  -عل%ه ال?الم  -ال2ي ت�لى ی�سف  -(ال���ب خاصًة)  -لل�)�ل على ال��اد الغ�ائ%ة 
 ل" Yع�ف�ه، و�%[ Yع�ف�نه وه" ق	 ت(ل)�ا م!ه، ْuجاء، فع�فه"، ول ت�ز3عها. وجاء إخ�ته ض� َمْ

 -(�، وت�قع�ا له م)��ًا �fاع�ه بMو 	ه ل" ُیْ�ِ!uل�ؤ3ة إخ�ته، ول Äه	ان 	أن ی�سف ق ،Bًا؟! والشlس�
ده*2ه؛ بل ون]ح في ال2�<" في انفعاالته، وضE§ سل��ه ��ا ی!Eغي؛ ف�فَّاه" ال�uَل، وعامله" -إح?اٍن، 

 .وأن�له" م!�ًال ح?!اً 
، و�3سف ال� ِّw[ُُألقي في ال Hم!َّا ه�ا ال?ل���قفة تأمل؛ ل!�; أن ی�سف ال� wلF2تع�ض للف2!ة، ی H

و�3سف ال�H ُس] -Zع س!�، و�3سف ال�H ت�لى خ�ائ األرض، ق	 ُأرش	 -ال�حي خالل �ل ه�ه 
ال��احل م جهة، وُأنZج -ال2]ارب وال(��ات ال�2ع	دة وال���fة م جهة أخ�;، وه�ا ما جعل سل��ه مع 

 .ان االنفعالي م ال!اح%ة ال�ج	ان%ةإخ�ته وغ��ه" ی2َّ?" -ال!Zج، وال�ُّش	 م ال!اح%ة ال�ه!%ة، واالتِّ� 
 l�F3ي ی�اه وuإلى م)�؛ ل gفًا هامًا، وه� اإلت%ان -أخ%ه ال*ق�	اإلضافة إلى ه�ا؛ فإن ل��سف ه-

  ﴿: على أب%ه. لق	 اس2ع�ل ی�سف ال�2غ�w وال�2ه�w لل�)�ل على ه�ا اله	ف، فقالْ اْئ�2ُِني ِ-َأٍخ لuَُّ" مِّ
. وال Y(فى أن اس2ع�ال ال�2غ�w أه"ُّ م }59ی�سف:{﴾  نِّي ُأوِفي اْلuَْ�َل َوَأَنْا َخْ�ُ� اْلُ�!ِ�ِل�َ َأِب%ُ<ْ" َأَال َتَ�ْوَن أَ 

أوًال إلى اسEU2ال إخ�ته  -عل%ه ال?الم-اس2ع�ال ال�2ه�w لل�)�ل على اله	ف؛ ول�لB فق	 ع�	 ی�سف 
 .اسEU2اًال ج�	ًا، وaن�اله" م!�ًال ��Eًا، وجهَّ�ه" أح? ت]ه��

Mوwإلى ال�2ه� 	ع� Bذل 	وا  ؛ع�Z�Y "م االق�2اب م!ه إذا ل	عMل له"، و�uم ال	ه" -ع	ی	ب2ه Bوذل
في إق!اع إخ�ته -�Zورة إحZار  -عل%ه ال?الم-أخاه" م أب�ه" ال��ة القادمة. وق	 ن]�8 خFة ی�سف 

�ها ح]ة ع!	 أخ%ه ال*ق�g. وز3ادًة في الZغ§ على إخ�ته، فق	 أم� ی�سف -إرجاع -Zاع2ه" لuي Y?2(	م
أب�ه" لuي Yق2!ع -�Zورة إرسال شق�g ی�سف معه". وMالفعل، فق	 قال�ا ألب�ه" -أنه" ق	 ُم!ع�ا م ال�uل؛ إال 

ا َرِجُع�ا ِإَلى َأِب�ِهْ" َقاُل�ْا Yَا َأَ-اَنا ُمِ!َع ِم!َّا اْلuَْ�ُل  إذا أرسل معه" أخاه" واع	یَ إYاه -أنه" س%���نه: ﴿ َفَل�َّ
قه" }63وسف:{﴾  َعَ!ا َأَخاَنا َن2َuْْل َوaِنَّا َلُه َلَ�اِف�4ُنَ َفَأْرِسْل مَ  ِّ	(Y ]%ه"، و�	ق وع ِّ	(Y "أ-اه" ل َّuول .

���ا وق	 وع	وه م ق�ل Y أن ع�ا -أن ال�ئw ق	 أكله؟! و�اف8 ذ��; ی�سف ال��3!ة ب�ه ی�سف، ث" ادَّ
� نف?ه وأب!اءه -أن هللا ه� -عل%ه ال?الم- ال!�ي Yعق�ب  ی�سف: {﴾  َخْ�ٌ� َحاِف4ًا َوُهَ� َأْرَحُ" ال�َّاِحِ��َ  ﴿ ف��َّ

64{. 
وع!	ما ف2ح األب!اء م2اعه" اك2*ف�ا أن -Zاع2ه" ق	 ُردَّت إل�ه" مع ال�uل؛ فأص���ا -ال	ه*ة، وM*يٍء 

Yَا  م الغwZ وال��ن على ذلB؛ ف�اح�ا Y?2(	م�ن ردَّ الZEاعة ��رقة ضغ§ نف?يٍّ على أب�ه"؛ فقال�ا:﴿
ْت ِإَلْ�َ!ا َوَنِ��ُ� أَْهَلَ!ا َوَنْ�َفrُ َأَخاَنا َوَنْ�َداُد َ�ْ�َل َ-ِع�ٍ� َذلِ َأ-َ  ﴾  Bَ َ�ْ�ٌل Yَِ?��ٌ اَنا َما َنEِْغي َهِ�ِه ِ-Zَاَع2َُ!ا ُردَّ
؛ ألن تغ��� }65ی�سف:{ َّ أ-اه" ال�H ه�ته ذ��; ی�سف ال��3!ة ل" Yق2!ع -?ه�لة؛ وه�ا أم� َ�Eَِعيٌّuل .

ا ن�� أش(اص آخ�3، �ان ق	 ات(� م�قفًا سل�%âا ض	ه"، یF2لw جه	ًا ����ًا لل2أث�� ات]اه ش(/ م
�	ث تغ��� االت]اه (ال��قف) _%أ-عاده العقل%ة وال�ج	ان%ة معاY يuق2!ع ح2ى لY "الفعل؛ فإن أ-اه" لMو .

على ما قال�ا، وال�2م�ا  -تعالى-أع�Fه عه	ًا وَمْ�ِثقًا م هللا ل��اYة أخ�ه"، وع	م ال2ف�3§ _%ه، وَأْشَهَ	ه" هللا 
 .-ه

ی�صي أب!اءه -ع	م ال	خ�ل م -اب  -عل%ه ال?الم- و�*أن اآل-اء ال�ه��2 -أب!ائه"؛ راح ال!�ي Yعق�ب 
وما  واح	 ع!	 وص�له" إلى م)�؛ بل ی!Eغي له" ال	خ�ل م أب�اب م2ف�قة، فل�اذا أوصاه" أب�ه" ب�لB؟

  هي ال�اجة ال2ي أخفاها Yعق�ب في نف?ه؟

  

المالَحظ أن كل الرؤى رمزية في  
مضامينها وتعابيرها، ويتطلَّب  
فهمها وتفسيرها تأويل الرموز  
الواردة فيها

أن للرؤى دالالت ثقـافية مرتبطة  
بالبيئة الجغرافية. وبدون فهم  
الثقـافة السائدة في تلك البيئة؛ 
ال يمكن فهم وتأويل الرؤى

ة؛  أن الرُّؤَى ذات قيمة تنبُّئيَّ 
أي: القدرة على استكشاف ما  
سيجري في المستقبل، سواء كان  
هذا المستقبل قريباً أم بعيدا، 
وإدراك هذه القيمة ليس شيئا  
سهال، وميسورا ألي شخص

أن الرُّؤَى قد ال تتحقق إال بعد  
مرور سنوات عديدة، كما هو  
الشأن في رؤيا يوسف. وقد  
تتحقق في مدة زمنية قصيرة  

شأن في رؤيا الفتيانكما هو ال

أن الرُّؤَى تؤثر في الجانب    - 
الوجداني في اإلنسان؛ فغالباً ما  
تحيره وتقـلقه، وقد تدهشه  
وتحزنه، كما قد تسرُّه!! 
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� ن)%�ة أب�ه" -أن ی	خل�ا م أب�اب م2ف�قة -(�فه  Yقاإلن ع	د إخ�ة ی�سف ه� أح	 ع*� أخًا، وتف?َّ
�ب م أب�اب م2ف�قة، "إال أنه" أصابه" ما عل�ه" م اإلصا-ة -ع��ن ال�اس	ی. ورغ" دخ�ل أب!اء Yعق

 َمْ(َ*H�ُِّ في تف?��ه "الu*اف" ع َمْ(َ*H�ُِّ في "تف?��ه". و3ق�ل ال�َّ أصابه" م تف�ُّق وافZ2اح" ��ا قال ال�َّ
�ِ	َث ُهللا ْYُ ز أن�[Y" :إنه ،ع!	 ال!�4 إلى ال*يء واإلع]اب -ه نق)انًا _%ه  - ع�َّ وجلَّ  - اإلصا-ة -الع�

ًال م -ع| ال�ج�ه، و3<�ن ذلB اب2الًء م هللا، وام2�انًا ل¬Eاده؛ ل����2 ال��قِّق�ن م أهل ال�*�؛ وخل
: ه� أث� الع�، ��ا قال تعالى:﴿ ُّH�ِ*َ�َتُهْ" ِإالَّ ِف2َْ!ًة  _%ق�ل ال��قgِّ: ه�ا فعل هللا، و3ق�ل الَ َوَما َجَعْلَ!ا ِع	َّ

،  -صلي هللا عل%ه وسل"  - وع ال!�ي . }31ال�	ث�: {﴾  لِّلَِّ�یَ َ�َفُ�واَ�?� والَ?�ذ ال أنه �ان Yع�ِّ
 }.333، ص6{_%ق�ل: ((أع����ا -<ل�ات هللا ال2امة، م �ل ع� المَّة، وم �ل ش%Fان وهامَّة)) 

، وأن تأث�� ا ٌّgح َمْ(َ*H�ِِّ ه�ا ب�أH أهل ال?!ة وال]�اعة، ال�ی ی�ون أن الع� لع� وق	 ُی�دُّ على رأH ال�َّ
 }488، ص11{م ق��ل رM§ األسEاب -ال�?�Eِّات، ��M§ اإلح�اق -ال!ار، وأن الفاعل ال�U%قي ه� هللا تعالى 

؛ فإن م�ض�ع (اإلصا-ة -الع�) في حاجة إلى م�3	 م ال	راسات ال*�¡%ة وال!ف?%ة >Y ومه�ا
¨%ة والfقا_%ة؛ ل�2ض%ح حU%ق2ها، و�%c%ة إح	اث ال2أث�� في اآلخ�3، وس�ل ال�ق اYة م!ها، وعالجها -ال�ُّ

 2.ال*�¡%ة مfالً 
به	ف ح�اYة أب!ائه، فق	 �ان Yعل" ت�امًا -أن ذلB االح2%ا²  -عل%ه ال?الم- ورغ" اح2%ا² ال!�ي Yعق�ب 

 Hأب�اب م2ف�قة- أ ل Yغ!ي ع!ه" م هللا ش�lًا؛ ã ال�<"، وعل%ه فل���2ل ال���2ل�ن. وه!ا  -ال	خ�ل م
-�Zورة ال��2ل على هللا  تعالى، واع2قاده ال]ازم -أن  - عل%ه ال?الم-ي إ�Yان Yعق�ب ح<�ٌة -الغٌة ت2]لى ف

ال�<" ب�	ه تعالى. ورغ" اع2قاده ال]ازم ب�لB، فإنه ل" �Y!عه م ات(اذ األسEاب ال�Zور3ة، واع�2اد 
�قف ت���ٌ� االح2%ا�ات ال�!اسEة ل��اYة أب!ائه م�ا ق	 Y)��ه" إن ه" دخل�ا م -اب واح	. وفي ه�ا ال�

 .واضٌح ب� ال��2ل وال�2اكل
 ن)%�ة ال!�ي Yعق�ب uعلى أب!ائه  -عل%ه ال?الم-ل" ت gٍأٍب رح%ٍ" شف� wقل ألب!ائه صادرًة م

 :ف�?w؛ بل إن ن)%�2ه قائ�ٌة على علٍ" أZYًا، وه�ا العل" م�ا آتاه هللا إYَّاه، ح�� وصفه هللا تعالى -ق�له
َّ َأْكfََ� ال!َّاِس َال Yَْعَلُ��نَ َوaِنَُّه َلُ�و ِعْلٍ" لِّ  ﴿uِ�3ة إلى أن ه�ا 68ی�سف:[﴾  َ�ا َعلَّْ�َ!اُه َوَل�uة الYوت*�� اآل .[

العل" م�ا Y]هله أك�f ال!اس، ول�لB ل" Y(�� أب!اءه ل�اذا ی!Eغي له" ال	خ�ل م أب�اب م2ف�قة؛ بل �2" 
Bوراء ذل  ."، وع�ل�ا بها؛ فف�ح ل�لB، وان*�ح ص	رهوالشB، أن األب!اء ق	 ق�ل�ا ن)%�ة أب�ه.حاج2ه م

-أخ%ه، فu*ف له ع  -عل%ه ال?الم - وأق�ل إخ�ة ی�سف مع أخ�ه" غ�� ال*ق�g؛ فانف�د ی�سف 
. لق	 أراد ی�سف أن }69ی�سف:{﴾  ِإنِّي َأَنْا َأُخ�َك َفَال َتlِ2َ�ْْ� ِ-َ�ا َ�اُن�ْا Yَْعَ�ُل�نَ  ش()�2ه ال�U%U%ة، فقال:﴿

قلw أخ%ه، و��د ال��ن م!ه ج�َّاء ما �ان ی�تEuه إخ�ته اآلخ�ون م ح�اقات، و�ان8  ی	خل ال?�ور إلى
ل�4اٍت رائعًة، سادتها ال	ه*ة وال�فاجأة ال?ارَّة، وف�ح اللقاء -ع	 أح�ان الف�اق. ولu" أن ت2)�روا س�ور 

 و�3ه	 األسEاب للقاء أخ3ْ�َ شU%َقْ� الU2%ا -ع	 ع	ة س!�ات م ال��ن وانع	ام -ارقة أHِّ أمل، و3*اء هللا
ولu" أن ت2(�ل�ا ده*ة شق�g ی�سف ع!	ما Y<*ف له  .األخ3ْ�َ في م<اٍن ل" �F)Y له�ا م ق�ل على -ال

شU%قه ع ش()�2ه، و�%[ ال ی!	هÄ وق	 ُأخ�� م ��ف إخ�ته أن ال�ئw ق	 اف�2س ی�سف، وجاؤوا 
!%ه دمًا على ق�%/ شU%قه؟! واآلن ی�; -أم -ق�%)ه ملF(ًا -ال	ماء؟! �%[ ال ی!	هÄ، وق	 رأ; -أمِّ ع�

 ���حه في م]�lه مع >Y "فاجأ، ب�!�ا لY ؟! �%[ الBت��أ م<انًة ع4%�ًة في ق)� ال�ل 	ع�!%ه ی�سَف وق
  وال�ج�ع -ه إلى أب%ه سال�ًا مع إخ�ته؟ إخ�ته إلى م)� ی2ع	; ال�)�ل على ��ل -ع�� م ال���ب،

  

ليس كل ما يراه اإلنسان في  
الم عبارة عن رُؤَى؛ فقد  األح

يكون بعض ما يراه اإلنسان في  
المنام أضغاث أحالم أو حديث  
. نفس أو تحقيق رغبة

قد تدل األحالم على صراعات في  
النفس البشرية، وعلى رغبات ال  
يستطيع الفرد إشباعها في  
اليقظة. ولكن الرؤيا غير ذلك؛  
إذ أن قيمتها تتمثل في الوضوح  

أساساً وفي التنبُّؤ  

تأتي الرؤيا واضحةً، وإن كانت  
بصفة رمزية. وقد تتكرر نفس  
الرؤيا عدة مرات، بينما تأتي  
األحالم غير واضحة، ويقع فيها  
خلط، ولذا تسمَّى باألضغاث

أدرك يوسف أن البالد ستعرف  
سبع سنين من الرخاء، تعقبها  
أزمةٌ اقتصاديةٌ تدوم سبع  
سنوات أيضاً، يسودها القحط
والجفـاف والمجاعة، مما يستدعي  
قيادةً تتميز باألمانة والعلم؛ 
وهاتان خاصَّتان أساسيتان في  
القيادة
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 اتهام بالسرقة
 ،w[ه*ة وال2ع	إخ�ة ی�سف، و23ه�ه" -ال?�قة، _%)اب�ن -ال Hال�!اد Hی!اد �وت�2الى ال�فاجآت، ح�

صَ�اع ال�لB _%ق�ل�ن على ال�!ادY H?2ف?�ون ع�َّا ضاع، و23ع]w إخ�ة ی�سف أك�f ع!	ما Y?�ع�ن أن 
ق	 ُس�ق، وأنه ق	 ُرص	ت م<افأٌة لَ�ْ Y]	ه، وأن ال�!ادH م2��ٌ� ج	ًا لل�)�ل على ال�<افأة. ونالحr ه!ا 
اف¬%ة ع!	 ال�!ادH، وتأث��ها في سل��ه -فعل ال�<افأة ال�غ�3ة (ح�ل -ع��). وت�8 وقع ال�فاجأة  ق�ة ال	َّ

�لف�ن لY راح إخ�ة ی�سف ،Hة، واالتهام الق�	ی	أنه" ما جاؤوا إلى م)� ال*- 	فع ال2ه�ة ع!ه"، قائل�
 .ل%ف?	وا في األرض، أو ل%?�ق�ا، وaن�ا جاؤوا ل%?�2	ل�ا سلعة -?لعة

 ما ه� ج�اء إخ�ة ی�سف إن ُوج	 صَ�اع ال�لB في رحاله"؟ الب	 أن Yع�2ف�ا -]�مه"، وأن Yق�ل�ا uول
 Bی!�ب ع!ه-ح<" ال�ل و3!ف�ن أنه"  وه" ی!�uون أنه" سارق�ن،، �%[ ال Yق�ل�ن -�<" ال�لB -أو م

 مف?	ون، أو �اذب�ن؟
وM	أ ال2فÄ%2، ولZ2ل�ل إخ�ة ی�سف -أن األم� غ�� م	بَّ�؛ ب	أ ال�!ادH في تفÄ%2 أو¡%ة إخ�ة ی�سف 
 Hه�ا اإلج�اء ال�Mو .gإال في َرْحل أخ%ه ال*ق� 	ال)َ�اع ل" ی�ج َّuول ،gغ�� األشقاء ق�ل وعاء أخ%ه ال*ق�

 -قاء أخ%ه معه -3�Fقة قان�ن%ة، وق	 تFلw ه�ا اإلج�اء عل�ا -القان�ن ات(�ه ی� �ZY أن  م سف؛ ت�<َّ
 .ال?ائ	 في ال�ل	، وف�ق �ل ذH عل" عل%"

وان	هÄ إخ�ة ی�سف، وأخ�ته" ال�فاجأة؛ فأص���ا -اض�Fاب ش	ی	 nه� على وج�هه"، وفي ح��اته". 
ع ع أنف?ه"، وت���3 ما ح	ث -أHِّ ش<ل م األش<ال، وMع	 اس2%عاب ال)	مة، تفFَّ!�ا إلى ض�ورة ال	فا

رًا مق��ًال إالَّ أن ی2ه��ا أخاه" -ال?�قة، مZ%ف� إلى ذلB اتهام ی�سف نف?ه -ال?�قة؛  فل" Y]	وا ع�رًا وال م��ِّ
 �و�أن ل?ان حاله" Yق�ل: إن أخانا غ�� ال*ق�g ق	 س�ق مfل�ا س�ق أخ�ه ال*ق�g م ق�ل، ب�!�ا ن

 .ول%� ف�!ا - ی�سف وأخ%ه-خ�ون ل?!ا سارق�؛ فالع�w في األخ3ْ�َ ال*U%َقْ� اإلخ�ة اآل
 في وسع ی�سف >Y "اٍن ث�82 عل�ه" ال?�قة؛ فلEف ش�� عل%ه - ورغ" ص	ور ه�ا االتهام ال(��F م

إال أن Y<�ن حل%�ًا معه"، ول" 4Yه� ما شع� -ه -?�w ه�ا االتهام، بل أخفى انفعاالته. ورغ"  -ال?الم
uَانا Àهللا أعل" -�ا ت)ف�ن  قال أنB"2؛ فإنه ل" ی�2الB نف?ه في وصف إخ�ته -أنه" أش�ار:﴿..ذل ﴾  َش�ٌّ مَّ
، وأنه ی�2ك ما Y)ف�ن -ه ی�سف وأخاه لله2عالى ال�Y Hعل" �ل شيء. و�أن ی�سف به�ا }77ی�سف:{

 ِّgل�ا اق�2ف�ه في ح wإخ�ته، و3*ع�ه" -ال�ن 	ع! ���Zال rأن ی�ق 	الق�ل ی�3 ، ِّw[ُإلقائه في ال 	ی�سف ع!
 .وM%عه مfل الع��	، وأكل ث�!ه، ث" اتهامه -ال?�قة

ورغ" صع�Mة ال��قف ال�H وج	 إخ�ة ی�سف أنف?ه" _%ه أمام حاك" ق�H، أقام عل�ه" ال�]ة -ال?�قة، 
 أن Yأخ� أح	ه" م<ان - ی�سف- فق	 ت���وا وع	ه" ألب�ه" -ال�فاÆ على أخ�ه"؛ ف�اح�ا Y?2عFف�ن الع��3 

ر3 اس2عFافه" م جهٍة -<�� سِّ أب�ه" ﴿ ال�H ل ی2��ل ص	مة  }78ی�سف:{﴾  َشْ%(ًا َ�ِ���اً  أخ�ه"، م��ِّ
ض%اع اب!ه الfاني، و�M	ح الع��3 ووصفه -اإلح?ان م جهٍة أخ�;. ونالحr ه!ا أن ح]ة إخ�ة ی�سف في 

؛ لعله یل� وw�[2?3 ل	Yهي اس2عFافه" للع��3 قائ�ٌة أساسًا على "ت]!�	" وaثارة ال]انw ال�ج	ان
را ذلB -إقامة الع	ل؛ إذ ل%�  َّ ردَّ الع��3 �ان م!UF%ًا وعقالن%ًا؛ إذ رف| اس2عFافه" م��ِّuافه". ولFالس2ع
م الع	ل أن Yأخ� ش()ًا ما -]��3ة ش(ٍ/ آخ�، و�%[ Yقام الع	ل إذا ُأ�لg (ال�]�م) ال�H ث�82 عل%ه 

 (ال?�قة)، وُس] (ال��Hء)؟
  أل?!ة ال*Eان ال�ی أص���ا -إحEا² ش	ی	، وفق	وا األمل في إق!اع الع��3  وح]2ه gF الع��3أل]" م!

 - عليه السالم   - ُمكِّن ليوسف    
في األرض؛ فـأصبح يتبوَّأ منصباً  
رفيعاً، تحيطه العناية اإللهية في  
جهوده القـائمة على إتقـان العمل  
واإلخالص فيه، والسعي حثيثاً  

، وما يرتبط  لتحسين فنون الزراعة
بها من سقي، وتعهُّد، ورعاية، 
وحصاد، وجمع، وتخزين، وتوزيع

 - حاجة التنمية االقتصادية  
إلى    - وتنمية المجتمع بصفة عامة  

قيادة رشيدة، من خصائصها  
الرئيسة: العلم، واألمانة، وإتقـان  
العمل، وما ينضوي تحتها من قيم  
فرعية وخصائص سلوكية

لتمكين في  يتطلب التمكُّن وا
األرض خصائص قيادية ترتكز  
على قيم مثل األمانة والصدق  
والعفو عند المقدرة، وعلى  
قدرات تكون نتيجة للعلم  
والتمحيص واالبتالء، والخبرة  
والممارسة، وعلى ذكاء وجداني  

تتطلب القيادة المرتبطة باإليمان  
والتقوى االعتقـاد الجازم في  
 الحصول على األجر في اآلخرة،
وأنه أحسن من كل أجر، 
باإلضافة إلى الخصائص األخرى  
المشار إليها أعاله

سلوكه مع إخوته وغيرهم يتَّسم  
بالنضج، والرُّشد من الناحية  
الذهنية، واالتِّزان االنفعالي من  
.الناحية الوجدانية
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الس�2جاع أخ�ه"؛ فأخ�وا ی2!اج�ن _%�ا ب�!ه" و23*اورون؛ فال��قف صعwٌ وم��ٌج -ال!?Eة إل�ه" للغاYة، 
أمام الع��3، أم أمام أب�ه" ال�H أخ� م!ه" َمْ�ِثقًا (عه	ا) في ع	م ال2ف�3§ في أخ�ه". وق	 ذ�َّ�ه" به�ا  س�اءٌ 

�ه" ب2ف�F3ه" في ی�سف م ق�ل؛ إذ أن ال2ف�3§ في أخ�ه" ه�ا س%Zاف إلى  الَ�ْ�ِثg أخ�ه" األك��، ��ا ذ�َّ
�ا أص�َّ أخ�ه" األك�� على الEقاء في تف�F3ه" في ی�سف م ق�ل م�ا سُ%فق	 م)	اق�2ه" ع!	 أب�ه". ول

م	ی!ة الع��3؛ ح2ى ی2لقى إذنًا م أب%ه -ال�غادرة، أو Y]عل هللا له أم�ًا، وه� خ�� ال�اك��. وF3لw م!ه" 
أخ�ه" األك�� -*يٍء م الغwZ ال���وج -ال��ن أن ی�جع�ا إلى أب�ه"، و�3ووا له ما ح	ث -الEZ§؛ ق�ل�ا 

 ن*ه	 على ذلB فق	 ُأخ�ج ال)َ�اع م َرْحِله أمام أع�!!ا. وق�ل�ا له: إن ل" ألب%<": إن اب!B ق	 س�ق و �ن
ق!ا فاسأل القافلة ال2ي جl!ا ف�ها، واسأل أهل ال�	ی!ة. وق�ل�ا له أZYًا: لق	 آت�!اك َمْ�ِثًقا م هللا أن  ت)	ِّ

 ن	رH -أنه س%?�ق صَ�ا uول" ن ،wنعل" الغ� uا ل" ن!َّ!uعلى أخ�!ا، ول rاف�ع ال�لB، واش�ح�ا له أن ن
ه�ه ال�قائg �لها شهادات على ص	ق!ا، وأن!ي ق	 -ق�8 ه!ا في ان42ار أوام�ه؛ ال�2امًا -العه	 ال�H عاه	ناه 

 .عل%ه
أمام ه�ا الَ(wFْ ال]لل؟ ها ه� اب!ه الfاني ZY%ع  -عل%ه ال?الم-فu%[ �ان ردُّ فعل ال!�ي Yعق�ب 

ته�ة ال?�قة، وأH س�قة؟ س�قة صَ�اع ال�لB ال�H أخ�ج  م!ه ��ا ضاع ی�سف م ق�ل، وس�w الZ%اع
 م َرْحِله أمام ال�أل. وال شB، أن ال(�� �ارت -ه ال��Eان، وان2قل م فاٍه إلى فاٍه، وم قافلٍة لقافلٍة، وم

 ق��لٍة إلى أخ�; 
قه"، واته� - عل%ه ال?الم- ورغ" تأك�	 أب!ائه له -أنه" صادق�ن؛ فإن ال!�ي Yعق�ب  ِّ	(Y "ه" -أن ل

 ال!�ي Yعق�ب uق�ل. ول عل%ه -أنف?ه" ق	 دفع2ه" ل�	بِّ�وا م<�	ًة ألخ�ه"، ��ا دبَّ�وا م<�	ًة ل��سف م
 -تعالى-ل" Y]	 دل%ًال على اتهامه"؛ فاك2فى -اإلشارة مل2ِ]ًأ إلى ال)�� ال]��ل، م2%قِّ!ًا -أن هللا  -ال?الم

 .س%]�عه مع ابَ!ْ%ه، ��ا YقZ2ي عل�ه وح<�2ه
 لنبي يعقوب:حزن ا

ُبّ	ًا م االب2عاد ع أب!ائه؛ فق	 أصEح ال g�FY ال��قف،  -عل%ه ال?الم  - ل" Y]	 ال!�ي Yعق�ب 
واس�2لى عل%ه ح�ن ش	ی	 (اكl2اب)؛ بل أص�w -)	مة ش	ی	ة م اإلحEا² واالكl2اب أث�ت في ع�!%ه؛ 

�نه ج�َّاء ت)�فات وأق�ال فuُفَّ -)�ه، لع]�ه ع ال2ع��� ال)�3ح ع أل�ه، وتف�3غ ش�!ات غEZه وح
أب!ائه، وق	 أدَّ; -ه ��8 انفعاالته إلى إصاب2ه -<فِّ الE)�، وفي ه�ا دل�ٌل واضٌح على �%c%ة تأث�� 

أن . وفي ه�ه ال�الة، إشارة إلى -ال��ن ال*	ی	 أد; إلى الع�ى - ال]انw االنفعالي في ال]انw ال]?�ي 
(اكl2اب، ع�ى، ق�حة... الخ)، ج��+ة -اض7
ا$ات نف�+ة كo6 االنفعاالت ال�ل6+ة ال.�ی�ة ق� یmدK إلى

ول%� ال8�u ال]!?ي فق§ ه� ال�H ی�دH إلى االض�Fا-ات ال!ف?%ة، مfل الع�ى اله?H��2، أو ال*لل 
 اله?H��2، ��ا ادَّعى ذلB ف�و3	 في (ن3�4ة ال2�ل�ل ال!ف?ي).

لى ح	ٍّ َ-اَلَغ _%ه -ع| ال�ف?�3؛ �ان ش	ی	ًا و��3ًال إ - عل%ه ال?الم- وفي ال�اقع؛ فإن ح�ن Yعق�ب 
َمْ(َ*H�ُِّ في "تف?��ه"   :Y)ف ح�ن ال!�ي Yعق�ب، و��ل م	ته - مfًال  -فقال ال�َّ

ال��ن �ان س�w الE<اء ال�H ح	ث م!ه ال�%اض؛ فuأنه ح	ث م ال��ن. ق�ل: ما جف8 ع�!ا Yعق�ب "
رض أك�م على هللا م Yعق�ب. وع م وق8 ف�اق ی�سف إلى ح� لقائه ث�ان� عامًا، وما على وجه األ

: ((ما بلغ م وج	 Yعق�ب على - عل%ه ال?الم  -: أنه سأل ج��3ل - صلي هللا عل%ه وسل"-رس�ل هللا 
 ی�سف؟)) قال: َوْجُ	 سEع� ثuلى. قال: ((ف�ا �ان له م األج�؟)) قال: مائة شه�	، وما ساء n!ُّه -ا¶ 

  

  

ليوسف هدفـاً هاماً، وهو اإلتيان  
يه الشقيق إلى مصر؛ لكي  بأخ

يراه ويطمئن على أبيه. لقد  
استعمل يوسف الترغيب  
والترهيب للحصول على هذا  
الهدف

أن استعمال الترغيب أهمُّ من  
استعمال الترهيب للحصول على  
الهدف؛ ولذلك فقد عمد  

أوالً إلى    - عليه السالم- يوسف  
استقبال إخوته استقباالً جيداً، 

اً، وجهَّزهم  وإنزالهم منزالً طيب
.أحسن تجهيز

بعد ذلك عمد إلى الترهيب؛ 
وذلك بتهديدهم بعدم الكيل  
لهم، وبعدم االقتراب منه إذا لم  
يحضروا أخاهم من أبيهم المرة  
القـادمة

عندما فتح األبناء متاعهم  
اكتشفوا أن بضاعتهم قد رُدَّت  
إليهم مع الكيل؛ فـأصيبوا  
بالدهشة، وبشيٍء من الغضب  

ن على ذلك؛ فراحوا  والحز 
يستخدمون ردَّ البضاعة كورقة  
؛ضغط نفسيٍّ على أبيهم

تغيير اتجاه شخص ما نحو أشخاص  
آخرين، كان قد اتخذ موقفـاً  
سلبيـ°ا ضدهم، يتطلب جهداً  
كبيراً للتأثير فيأبعاده العقـلية  
والوجدانية معا لكي يحدث  
تغيير االتجاه (الموقف)
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َمْ(َ*�ِ 339، ص6ساعًة ق§ُّ" [ Hُّ ه�ه ال�واYة دون م!اق*ة م	; ص�2ها عقًال ونقًال، ]. وMع	 أن أورد ال�َّ
وخاصًة _%�ا ی2علg -ع	د س!�ات ال��ن، ان2قل إلى م!اق*ة ال�الة ال!ف?%ة لل!�ي Yعق�ب؛ فقال: "فإن قل8َ: 
ك%[ جاز ل!�يِّ هللا أن ی�لغ -ه ال]�ع ذلB ال��َلغ؟ قل8ُ: اإلن?ان م]��ٌل على أال �YلB نف?ه ع!	 ال*	ائ	 

�. ولق	 -<ى رس�ل هللا م ال?�Y ج إلى ما ال�)Y نف?ه؛ ح2ى ال §EZY ص��ه، وأن 	ُح� Bن، ول�ل�-
، وaنا  - صلى هللا عل%ه وسل" ولَ	ه إب�اd%"، وقال: ((القلY w]�ع، والع� ت	مع، وال نق�ل ما Y?(§ ال�بَّ

وال!%احة، ولF" ال)	ور عل%Y Bا إب�اd%" ل���ن�ن)). وaن�ا ال]�ع ال��م�م ما Yقع م ال]هلة م ال)%اح 
صلي -وم�ا جاء في "الu*اف" أZYًا -()�ص م�قف ال�س�ل . ]497، ص6وال�ج�ه، وت��g3 الf%اب" [

: تE<ي وق	 نه�2!ا ع الE<اء؟ قال: - عل%ه ال)الة وال?الم  - م االنفعاالت: أنه ق�ل له  - هللا عل%ه وسل"
، 6َقْ�: ص�ت ع!	 الف�ح، وص�ت ع!	 ال2ََّ�ح)) [((ما نه�u2" ع الE<اء، وaن�ا نه�u2" ع ص�َتْ� أح�

 .]498ص
  أب!اء Yعق�ب ل�عاناة أب�ه" م ح�ٍن ش	یٍ	، ول�ا ق	 ی!]�ُّ ع ذلB م اض�Fا-ات؛ بل ومَّFتف 	وق

َ  ﴿ :هالك�uِاْلَهاِل  ه�]. ف�ا 85سف:و [﴾  َقاُل�ْا َتا¶ َتْف2َُأ َتْ�ُكُ� ُی�ُسَف َح2َّى َت�uَُن َحَ�ضًا َأْو َت�uَُن ِمَ
أن Y*<� ح�نه وأل�ه  -عل%ه ال?الم- على تعل�g أب!ائه؟ ل" ی�د ال!�ي Yعق�ب  - عل%ه ال?الم-ج�اب Yعق�ب 

 أب!اؤه  - تعالى-؛ ذلB ألنه ق	 عل" م هللا -تعالى-ال*	ی	 ألب!ائه، مق2)�ًا في ذلB على هللا >Y "ما ل
 عالى؟م هللا ت - عل%ه ال?الم - Yعل��ن، ف�اذا عل" Yعق�ب 

?�ا أخEار ی�سف وأخ%ه، م�ا ی	ل على اع2قاده  -عل%ه ال?الم  -أم� Yعق�ب  َّ?�أب!اءه أن ی�ه��ا ل�2
عل%ه - س%]�عه معه اب!%ه. ول" Y<2ف ال!�ي Yعق�ب  - تعالى  -ال]ازم -أن ی�سف ال ی�ال حّ%ًا، وأن هللا 

�  -ال?الم�Eه" ال%أس في ال��(Y ار األم�؛ بل أوصى أب!اءه أال	ر  -إص�fی�سف وأخ%ه، والع ع
عل%ه -عل�ه�ا؛ إذ ل%� م صفات ال��م!� ال%أس م َرْوح هللا؛ فا¶ رح%" ��3". وه!ا Yف2ح ال!�ي Yعق�ب 

أمام أب!ائه -اب ال2فاؤل ب	ًال م ال2*اؤم، و��g3 ال(�� ب	ال م ��g3 ال*�، وس��ل األخ�  -ال?الم
 .2?الم، واله��3ة وال�2اكل، رغ" ما �ان Yعان%ه-الع��3ة واألسEاب ب	ًال م ال2(اذل، واالس

-Zاع2ه" ل%ق)	وا ع��3 م)� م�ًة أخ�; لل�قاZYة، وال�)�ل  - عل%ه ال?الم-وجه� أب!اء Yعق�ب 
ه" وأهله" ج�َّاء  �َّ ال�H م?َّ ُّZن إل%ه ال�>*Y "اء، وه%�على ص	قاته، ودخل�ا على الع��3 على خ]ٍل واس2

Z- وع�ض�ا عل%ه ،§�اع2ه"، راج� م!ه أن ی2)	َّق عل�ه"، وه" ی	ع�ن هللا له أن Y]�3ه خ�� ال]	ب والق
 .ج�اء

وال�qاشفة: ال�فاجأة
ففاجأه" -ق�له:  -عل%ه ال?الم- حان ال�ق8 ال�H ی!Eغي أن Y<*ف _%ه الع��3 ع س�ِّه ألب!اء Yعق�ب 

ا َفَعْل2ُ" ِبُ��ُسَف َوَأِخ%ِه ِإْذ َأن2ُْ" جَ  ﴿  ال�فاجأة في س�ال 89ی�سف:[﴾  اِهُل�نَ َقاَل َهْل َعِل2ُ�ْ" مَّuل" ت .[
ه إل�ه" س�اًال اسu!2ار3ًّا، ق�ن الع��3 _%ه  الع��3 ع ی�سف وأخ%ه فق§؛ بل في ص%غة ال?�ال؛ ح�� وجَّ
اس" ی�سف -أخ%ه ال*ق�g م جهة، ووصف سل��ه" -ال]هل م جهة أخ�;. ولعل ص%غة ال?�ال 

إلى أنه" -��Zة  -عل%ه ال?الم-ال2ي ن�َّه8 أب!اء Yعق�ب  هي -ق	 ت�uن غ�� لف4%ة- وم�ش�ات أخ�; 
 .أخ�ه" ی�سف

ورغ" ال�فاجأة ال*	ی	ة ال2ي صعق2ه"، فق	 راح�ا ی2أمل�ن ب�2ع وجه الع��3، وE23ادل�ن ال!�4ات 
 ]!90ی�سف:[﴾  َقاُل�ْا َأِإنBََّ َألَن8َ ُی�ُسفُ  و23هام?�ن، و﴿

  

  

إن موضوع (اإلصابة بالعين) في  
لى مزيد من الدراسات  حاجة إ

الشرعية والنفسية والثقـافية؛ 
لتوضيح حقيقتها، وكيفية  
إحداث التأثير في اآلخرين، 
وسبل الوقـاية منها، وعالجها  
بالرُّقية الشرعية مثالً 

تتوالى المفـاجآت، حيث ينادي  
المنادي إخوة يوسف، ويتهمهم  
بالسرقة، فيصابون بالدهشة  

ادي  والتعجب، فيقبلون على المن
يستفسرون عمَّا ضاع، ويتعجب  
إخوة يوسف أكثر عندما  
يسمعون أن صوَاع الملك قد  
ُسرق،

كأن لسان حالهم يقول: إن أخانا  
غير الشقيق قد سرق مثلما سرق  
أخوه الشقيق من قبل، بينما نحن  
اإلخوة اآلخرون لسنا سارقين؛ 

- فـالعيب في األخَوْين الشقيقَْين  
وليس فينا - يوسف وأخيه

يطلب منهم أخوهم األكبر بشيٍء  
من الغضب الممزوج بالحزن أن  
يرجعوا إلى أبيهم، ويرووا له ما  
حدث بالضبط؛ قولوا ألبيكم: إن  
ابنك قد سرق ونحن نشهد على  
ذلك فقد أُخرج الصوَاع من رَْحلِه  
أمام أعيننا
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اء ول��اقw ه�ا ال�*ه	 أن ی2)�ر م	; االنفعال ال*	ی	 ال�H أصاب إخ�ة ی�سف ج�َّاء ال�فاجأة، وج�َّ 
انu*اف ال�U%قة أمامه"، وال شB أن أل?!2ه" ق	 ُشل8َّ لل�4ات، وان?�w ال	م -?�عة م وج�هه" 

ه" -?�عة فائقة، وارت]ف8 أوصاله" َفَ�قًا وخ]ًال م فعله" ال*!%ع مع ی�سف، وت�Ëًُّا Mال*احEة، ودق8َّ قل� 
 .لل(�F ال�H أح	ق به"؛ فFأ�أوا رؤوسه" خ�فًا وخ]الً 

به	وئه ال�ع2اد، وأك	َّ له" أنه ه� ی�سف ومعه أخ�ه، شاك�ًا نع" هللا عل�ه�ا، م���ا إYاه"  اح2فr الع��3
-أن ال2ق�; وال)�� ه�ا وس�ل2ان لل�)�ل على األج� وال�fاب م ع!	 هللا، وت!Eغي اإلشارة ه!ا إلى اق�2ان 

 .ل�ك ع!	 ارتEا�ه�اال2ق�; -ال)��، م�ا ی	ل على االرتEا² الق�H ب� ال)ف�2، وتأث��ه�ا في ال?
و3	ل!ا ه�ا االرتEا² على أن ال)�� ال�U%قي ه� القائ" على ال2ق�; واإلح?ان، ول%� ال)�� القائ" على 
 ت�اه فإنB تع2ق	 اع2قادًا جازمًا -أنه ی�اك. uت�اه، فإن ل" ت Bهللا �أن 	االنه�ام ال!ف?ي، واإلح?ان ه� أن تع�

؛ فإنB تع2ق	 جازمًا -أنه ی�اك و�3عاك. و3عZ	 ه�ه ال�U%قة ق�له وaذا �!8َ في م�قف االب2الء واالم2�ان
َ Yَْ]َعل لَُّه َمْ(َ�جاً  تعالى:﴿ َّÞ gَِّ2َی �w?ِ2َُ  * َوَمْYَ َال � ]3- 2الFالق:[﴾  َو3َْ�ُزْقُه ِمْ َحْ�ُ

ي ال]انw ف )ال2ق�; (و3	ل!ا أZYًا ه�ا االرتEا² ب� ال2ق�; وال)�� على �%c%ة تأث�� ال]انw ال�وحي 
. وق	 ت]لى تق�; ی�سف في سل��ه مع ام�أة الع��3، ون?�ة ال�	ی!ة، وصاح�%ه في )ال)��(ال?ل��ي 

ال?]، وفي تأو3له ل�ؤ3ا ال�لB، وفي ت?���ه ل*�ون اق2)اد ال�ل	 خالل س!�ات ال�خاء، وخالل س!�ات 
ال�ی �ان�ا في م�قف ال]فاف والu?اد االق2)ادH. وق	 ت]لى ذلB أZYًا في سل�ك ی�سف مع إخ�ته 

 أمامه" _%ه ُب	ٌّ إال االع�2اف -(lFه"، واإلق�ار -أن هللا >Y "؛ بل وفي م�قٍف م(]ٍل ومْ(ٍ�، ل	ی	ضعف ش
ل ی�سف عل�ه"، وأن ه�ا الفZل واإلیfار ل%� م ��ف أب�ه"؛ بل ه� م فZله  -تعالى- َّZف 	ق

�انه وتعالى على ی�سف، ال�H حEاه Eادًا له -أج�ل ال)ف - تعالى-س	َّة؛ إع%Uَِّة والُ(ُل%Uِات وال?�ات الَ(ْل
 .ل��اقف ص¬Eة، وم�اقع ¨%ادYة عال%ة، ل%?8 ال�?�ول%ة ف�ها ه�!ة

ل" Yع�	 ی�سف إلى ت]�3ح شع�ر إخ�ته، ��ا ل" Y?2غل الZعف ال*	ی	 ال�H �ان�ا عل%ه أمامه 
زالَّته"، وه� أرح" ال�اح��. فان�4 �%[ إلهان2ه"؛ بل ع�	 إلى رفع الل�م ع!ه"، وال	عاء -أن Yغف� هللا له" 

ل انفعاالته" ال?ل�%َّة ال*	ی	ة  خ�ف -قابل القائ	 الع4%" ال(Fأ -العف�، و"العف� ع!	 ال�ق	رة"، و�%[ ب	َّ
 قل�Mه"، وت?< ج�ارحه"، م��ِّ�ًا إYَّاه" ب�ح�ة هللا، وه� أرح"  - وخ]لl�F2عاء واالس2غفار له"؛ ل	ال-

 .ال�اح��
 روعه"، ونال�ا ق?Fًا م ال�احة، ال�2� ی�سف م إخ�ته أن ی�ه��ا -ق�%)ه إلى أب�ه"، وMع	 أن س>

��Zوا أهله" أج�ع�؛ ل%<�مه" و3ق�Mِّه" إل%ه، Y م!ه" أن �َّ إل%ه -)�ه، ��ا ال�2	و�3م�ه على وجهه؛ ل��ت
 .ل�ا في ذلB م صلٍة لل�ح"، ول!ا وقفٌة ه!ا مع ق�%/ ی�سف عل%ه ال?الم

 ف ور	?ه:ق�+8 ی�س
ما هي العالقة ب� ق�%/ ی�سف واس�2داد الE)�؟ ق	 Yقال: إن القZ%ة �لها ت2علg -�ع]�ة، وعل%ه؛ 

�: ل�اذا ُشفي -)� ال!�ي Yعق�ب �Eإلقاء ق�%/ ی�سف  -عل%ه ال?الم-فال داعي لل 	عل%ه ال?الم- -ع- 
 .على وجهه

 َّ ال2ف?�� -ال�ع]�ة وت)	یg ال�ع]�ات ال �Y!ع ال��ء مuًال ولfحاول م 	اف؛ فق*u2واالس ��Eال
� ت]��3ي؛ السu2*اف �م(2/ٌّ في �w الع��ن -�)� أن w�[Y ع ه�ا ال?�ال، م خالل إج�اء -
تأث�� الَعَ�ق في عالج -ع| أم�اض الع��ن، فع�ا اس�2جاع الE)� إلى َعَ�ق ی�سف، ال�H �ان جافâا على 

  

عليه   - لم يجد النبي يعقوب    
من االبتعاد عن  ُبّداً   - السالم  

أبنائه؛ فقد أصبح ال يطيق  
الموقف، واستولى عليه حزن  
شديد (اكتئاب)؛ بل أصيب  
بصدمة شديدة من اإلحباط  
واالكتئاب أثرت في عينيه؛ 
فُكفَّ بصره، لعجزه عن التعبير  
الصريح عن ألمه، وتفريغ شحنات  
غضبه وحزنه  

في هذا دليلٌ واضٌح على كيفية  
فعالي في  تأثير الجانب االن

الحزن الشديد    - الجانب الجسمي  
. وفي هذه  - أدى إلى العمى

الحالة، إشارة إلى أن كبت  
االنفعاالت السلبية الشديدة قد  

- يؤدي إلى اضطرابات نفسية
جسمية  

ليس الكبت الجنسي فقط هو  
الذي يؤدي إلى االضطرابات  
النفسية، مثل العمى الهستيري،  

عى  أو الشلل الهستيري، كما ادَّ 
ذلك فرويد في (نظرية التحليل  
النفسي).

ليس من صفـات المؤمنين اليأس  
من رَْوح هللا؛ فـا� رحيم كريم. 

عليه  - وهنا يفتح النبي يعقوب  
أمام أبنائه باب التفـاؤل    - السالم

بدالً من التشاؤم، وطريق الخير  
بدال من طريق الشر، وسبيل  
األخذ بالعزيمة واألسباب بدالً  

ل، واالستسالم، من التخاذ
والهزيمة والتواكل، رغم ما كان  
يعانيه
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� ت]��3ي أج�اه أن الَعَ�ق Y*في م -ع| أم�اض �الق�%/، ولق	 وج	 ه�ا الw��F م خالل -
��ث وaن �ان8 ت]��3%ة أو شEه ت]��3%ة إلى خ)ائ/  .[12]الع��ن Eل ه�ه الfع مZ)غي أن تE!3و

 �uارها. الU%اس ال!ف?ي �الEfات وال)	ق لل2أك	 م ص	ق ن2ائ]ها، وaم<ان%ة ت
� العل�ي قائٌ" على �Eوم!هٌج في ال ،�(Eالق�%/ واس�2داد ال ه�ا ت)�ٌر للعالقة ال2ي ق	 ت�uن ب�
 م ال��< تف?�� ه�ه العالقة تف?��ًا آخ�. الشB، أن الع�ق ال]اف في ق�%/ ی�سف uول .w3�[2ال

��ل رائ�ًة خاصًة -ه، Yع�فها ال!�ي Yعق�ب Y -د ض"َّ ت�ام ال�ع�فة -عل%ه ال?الم ، و�%[ ال Yع�فها وق	 تع�َّ
ی�سف إلى ص	ره؟! ث" إن ال*(/ الcu%[ الE)� غالEًا ما ت�uن حاسة ال*" ع!	 م�هفة، و��لB ال��اس 

رائ�َة الق�%/، أدرك أن الق�%/ ق�%/ ی�سف، وأن  -عل%ه ال?الم-األخ�;. وع!	ما ش"َّ ال!�ي Yعق�ب 
2أك�	، وأنه ق	 أرسل ق�%)ه إل%ه ��سالة ُت�جع إل%ه أمله -ق�ب لقائه ال�ائ�ة رائ�2ه؛ فه� إًذا ما ی�ال حّ%ًا -ال

 .معه
والشB، أن ه�ه ال�سالة �انf�- 8ا-ة "ص	مة" إY]اب%ة؛ أH أنها ص	مٌة في االت]اه ال�عاك� لالكl2اب 

دون -ال�H ُص	م -فق	ان أع�ِّ ول	ْی ل	Yه، وُص	م  -عل%ه ال?الم-ال*	ی	 ال�H أص�w -ه ال!�ي Yعق�ب 
ج�اء سل�ك أب!ائه إذ ق	 أص�E�)- wة أمٍل ش	ی	ٍة ج�َّاء سل��ه" ال�H ح��2ه انفعاالت سل�%َّة ش	ی	ة،  -Bش

ل ی�سف  ِّZفY ه" على أب�ه"؛ اع2قادًا م!ه" -أنه �ان	ه" له، وفي حق	ی�سف، و�� ت�fل8 في الغ��ة م
 .عل�ه"

-ع�امل أخ�;، ح�� أورد  وق	 حاول -ع| ال�ف?�3 تف?�� تأث�� الق�%/ في -)� ال!�ي Yعق�ب
 "%dإب�ا  -عل%ه ال?الم-األل�سي مfًال ع	ة رواYات، مفادها أن ه�ا الق�%/ ه� الق�%/ ال��2ارث ع

وال�H �ان في تع��3 ی�سف، وأنه م ُقُ�/ ال]!ة، و�ان ال Yقع على عاهة م عاهات ال	ن%ا إال أب�أها 
وأورد األل�سي أZYًا: أن ع�دة . ]52، ص13ُدُب� [ -إذن هللا تعالى. أو أنه �ان الق�%/ ال�H ُق	َّ م

]. 55، ص13الE)� إلى ال!�ي Yعق�ب "ل%� إال م خ�ق العادة، ول%� ال(ارق ب	عًا في ه�ه الق)ة" [ 
أش"َّ ال!�يَّ Yعق�ب ما ع�g -الق�%/ م  -تعالى- ورو; األل�سي تف?�� اب ¡Eاس ال�H یf�2ل في أن هللا 

: م م?��ة ثالث� ی�مًا، وق�ل:  - عل%ه ال?الم- ر3ح ی�سف ?�م م?��ة ث�ان%ة أYام، وفي رواYٍة ع ال
أن ال�3ح اس2أذن8 في إY)ال  -��ا أورد األل�سي ذلB أZYًا  -]. ورو; -عZه" 53، ص13ع*� ل%اٍل [

فأذن هللا تعالى لها، وقال م]اه	: "صفق8 ال�3ح الق�%/؛ ف�اح8 رواح ال]!ة  -عل%ه ال?الم-ع�ق ی�سف 
ف�ج	 ر3ح ال]!ة، فعل" أنه ل%� في ال	ن%ا م ر3�ها إال ما  -عل%ه ال?الم- ال	ن%ا، وات)ل8 ب%عق�ب  في

وم�ا Yالحr ه!ا أن األل�سي نف?ه ق	 أورد تف?��ًا . ]53، ص13كان م ذلB الق�%/؛ فقال ما قال" [
ان2عÄ ح2ى ق�Hَ  -المعل%ه ال?- ح�� قال: " إنه  - عل%ه ال?الم-نف?%ًا لF%فًا لع�دة -)� ال!�ي Yعق�ب 

اه إلى الE)�، وم ه�ا الEاب اس2*فاء الع*اق -�ا  قلEه وح�ارته الغ�3�3ة؛ فأوصل ن�ره إلى ال	ماغ، وأدَّ
 :َیُهwُّ عل�ه" م ال�ع*�ق، ��ا قال ال*اع�

 ِر3حُ  َأْرِضBِ  َنْ��ِ   ِمْ  ِبَها َیُهwُّ  ♦♦♦ َغَ�اَمةٍ   ِ-ُ<لِّ  َألْس2َْ*ِفي  َوaِنِّي
 

 :وقال آخ�
4ِْح َما َلWُ Vَلََّ�ا َح َنْ.ُ
َك 4COِاَ       َأَال Hَا َنِ�+َ� ال,ُّ ْ%oَ ِم(َّا َفا َّ
  َتَق
  َفَأْع7َْ�Vَ َر	َّاَها َف4C6ِOَ oَ{ْFِاَ      َكَأن ُسَلْ+َ�ى ُنoْ{َِّ6 ِ$ِ�َقاِم(ا

 

رغم المفـاجأة الشديدة التي    
صعقتهم، فقد راحوا يتأملون  

تبادلون  بتمعن وجه العزيز، وي
النظرات ويتهامسون، و﴿ قـَاُلواْ  
أَإِنََّك َألَنَت ُيوُسُف ﴾

احتفظ العزيز بهدوئه المعتاد، 
وأكدَّ لهم أنه هو يوسف ومعه  
أخوه، شاكراً نعم هللا عليهما، 
مذكرا إياهم بأن التقوى والصبر  
هما وسيلتان للحصول على األجر  
والثواب من عند هللا

هو القـائم  أن الصبر الحقيقي  
على التقوى واإلحسان، وليس  
الصبر القـائم على االنهزام  
النفسي، واإلحسان هو أن تعبد  
هللا كأنك تراه، فـإن لم تكن  
تراه فـإنك تعتقد اعتقـاداً جازماً  
.بأنه يراك

لم يعمد يوسف إلى تجريح شعور  
إخوته، كما لم يستغل الضعف  
الشديد الذي كانوا عليه أمامه  

بل عمد إلى رفع اللوم  إلهانتهم؛ 
عنهم، والدعاء بأن يغفر هللا لهم  
زالَّتهم، وهو أرحم الراحمين

- أن العالج لحزن النبي يعقوب  
 - كان عالجاً (نفسيا - عليه السالم

فسيولوجياً)، تمثـَّل في صدمٍة  
نفسية قويٍة عند إلقـاء قميص  

عليه  - يوسف على وجه يعقوب  
وفي شمه لرائحة يوسف   - السالم

القميصمن  
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3  
 أن Yقال: لعل -وaن �ان ال ی2فg معه-أZYًا تف?��ًا ��ّ%ًا آخ� لل4اه�ةوأورد األل�سي >�Y" :قال �ح�

عل" أن أ-اه ما ع�ا -)�ه ما ع�اه إال م ��fة الE<اء وض�g القلw؛ فإذا ُألقي عل%ه؛  -عل%ه ال?الم-ی�سف 
�)ل في قلEه الف�ح ال*	ی	، وذلY Bق�; ال�وح، و3�3ل الY ره، وأن	ح ص�*Y أن 	الق�;؛ فالب Zعف ع

ف��!Y �lق�; -)�ه، و�3ول ع!ه ذلB ال!ق)ان، فه�ا الق	ر ما Y<في مع�ف2ه -العقل؛ فإن الق�ان� ال�F%ة ت	ل 
] "B2ه، وأنا ال أر; ذل� ]53، ص13على ص

ل" ی!اقÄ األل�سي ال2فاس�� ال�(2لفة ال2ي أوردها، ول" ی2ع�َّض إلى م	; م�افق2ها لل�!gF أو للM�[2ة، 
م -اب ال(�ارق. وال?�ال ال��Fوح: إن  -إذا اسf2!�!ا ال2ف?�� األخ�� ال�H ل" ی2فg معه- غل�ها بل اع��2 أ 

 -عل%ه ال?الم-كان األم� ��ا أوردْت ذلB -ع| ال2فاس��: ل�اذا ل" ت)ل رائ�ة ی�سف إلى ال!�ي Yعق�ب 
، أو في ال?]، أو ح2ى -ع	 خ�وجه م ال?]؟ ِّw[ُما �ان ی�سف في ال	ق�ل، ع! وال?�ال اآلخ�  م

ال!�ي Yعق�ب  ال�H ق	 �FYُح: ل�اذا أغفل ال�ف?�ون ما ورد في اآلYة م ض�ورة إلقاء الق�%/ على وجه
 ل��ت	َّ -)��ًا؟

وق	 �FYح ه!ا س�ال مفاده: �%[ ع�ف ی�سف أن إلقاء ق�%)ه على وجه أب%ه سُ��جع إل%ه الE)�؟ 
]ة ال(��ات ال�F%ة وال!ف?%ة ال�ع�وفة آن�اك. ومه�ا وال]�اب: أن ذلB ق	 Y<�ن -ال�حي، ��ا ق	 Y<�ن ن%2

؛ فإن!ا ن�Fح ت)�را نف?%ا وه� أن العالج ل��ن ال!�ي Yعق�ب >Y -ان عالجًا (نف?%ا -عل%ه ال?الم�- 
وفي  - عل%ه ال?الم-ف?��ل�ج%ًا)، ت�fَّل في ص	مٍة نف?%ة ق�3ٍة ع!	 إلقاء ق�%/ ی�سف على وجه Yعق�ب 

�%/. ول!���2 أن إخ�ة ی�سف �ان�ا ق	 أح�Zوا ق�%)ه إلى أب%ه وه� ملFخ ش�ه ل�ائ�ة ی�سف م الق
 -ال	ماء الuاذ-ة.

وق	 Y?!	 ه�ا ال�Fح ما جاء في تف?�� األل�سي أZYًا: أن أح	 إخ�ة ی�سف أص� على أن Y<�ن ه� 
	ع�ني حامل ق�%/ ی�سف إلى أب%ه، ح�� اح2ج -ق�له: "ق	 عل�2" أني ذه�8 إلى أبي -ق�%/ ال2َّْ�َحة، ف

 ]54، ص13أذهw إل%ه -ق�%/ الَفْ�َحة. ف���2ه" [
� واالج2هاد العل�ي، ق	 2uYُفى -الق�ل -أن  �Eلل  ال�ه�وMع	 ه�ه ال�!اق*ة الF%?Eة اله	فة إلى ش

 إال مع]�ًة م هللا >Y "ه.-تعالى-ال��ض�ع �له ل%_ Bوه�ا ال ش ، 
�ان ذا حاسة ش"ٍّ م�هفِة جّ	ًا؛ إذ ش"  - المعل%ه ال?-وال4اه� م ال!/ الق�آني، أن ال!�ي Yعق�ب 

ا َفَ)َل8ِ اْلِع�ُ� َقاَل َأُب�ُهْ"  ﴿ :رائ�ة ی�سف ق�ل إلقاء الق�%/ على وجهه، ح�� جاء في ه�ا ال�ع!ى َوَل�َّ
وخاصة -]. وال ع]w أن ت�uن ل	; -ع| األش(اص 94ی�سف:[﴾  ِإنِّي َألِجُ	 ِر3َح ُی�ُسَف َلْ�َال َأن ُتَف!ُِّ	ونِ 

حاسة ال*" ق�3ة، خاصًة في ب�lة ج�ها غ�� مل�ث؛ ح�� Y<�ن ان2*ار ال�وائح  - ف�في الE)� وال?�عم<
؛ فإن ه�ه االج2هادات ال ت!في وجه ال�ع]�ة في ه�ا  أس�ع وأش�ل، وه�ا مع�وف -ال�الح4ة. وعلى �لٍّ

 .ال*أن، وأن هللا على �ل شيء ق	ی�
�uا في إح?اسه، واته��ه   جل?اء Yعق�ب ش<َّuلقاء الق�%/ ولaو ��*Eالل، غ�� أن م]يء الZال-

��لق�ن _%ه، وه" ال Y<ادون  -عل%ه ال?الم-على وجه ال!�ي Yعق�ب Y اد -)�ه إل%ه أده*ه"؛ فأخ�وا	وارت
ق�ن ما ی�ونه -أع�!ه". أما س�ور ال!�ي Yعق�ب  ِّ	(Y -اسه إال ¨%اسًا  - عل%ه ال?الم%¨ >�Y فال ;�َ*ْEُال-

8 ع�!اه. وه�ا ی	ل!ا على ك%cّ%ًا، ت]لَّى في اس َّZ%ن ح2ى اب���2داد الE)� -ع	 س!� ��3لة م الE<اء وال
 ت)�ره، م ردود >�Y تفعل في ال]?" ونف?%ة اإلن?ان ما ال 	ائ� الع4%�ة ق*Eاء ال?ارة والEأن األن  

  

عليه  - أما سرور النبي يعقوب  
بالُبْشرَى فـال يمكن قياسه   - السالم

، تجلَّى في  إال قياساً كيفيـّاً 
استرداد البصر بعد سنين  
طويلة من البكاء والحزن حتى  
ابيضَّت عيناه

أن األنباء السارة والبشائر  
العظيمة قد تفعل في الجسم  
ونفسية اإلنسان ما ال يمكن  
تصوره، من ردود األفعال، 
وأنماط السلوك المختلفة  
كاسترجاع البصر بعد العمى، 
 واسترداد النطق بعد البكم،
والحركة بعد الشلل إذا كانت  
أسباب هذه العاهات نفسية  
وليست جسمية

إذا كان االعتراف في القـانون  
هو سيد األدلة؛ فـإنه من الناحية  
النفسية يخلِّص النفس البشرية  
من الصراع الذي قد تقع فيه، 
ومن الشعور الشديد بالذنب  
الذي يعذبها أشد العذاب، قد  

ع  يتجاوز أي نوع من أنوا
التعذيب الذي قد يتعرض له  
المذنب  
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األفعال، وأن�ا² ال?ل�ك ال�(2لفة �اس�2جاع الE)� -ع	 الع�ى، واس�2داد ال!gF -ع	 الE<"، وال���ة 
 -ع	 ال*لل إذا �ان8 أسEاب ه�ه العاهات نف?%ة ول%?8 ج?�%ة.

 س�ور ال!�ي Yعق�ب uعل"  -عل%ه ال?الم- ولY 	ت���� أب!ائه -�ا قال له" سا-قًا، -أنه ق ل" �Y!عه م
 Bذل >Y "عل��ن، ولY هللا ما ال إال -ال�حي. وأمام ال	ل�ل ال�H قام أمام أع�!ه"؛ ل" ی�2الB  --ال2أك�	-م

�ا أ-اه" -��ارة أن Y?2غف� هللا له". ولB ع�H�3 القار·  أب!اء Yعق�ب إال االع�2اف ب�ن�Mه" وأخFائه"؛ ف�2جُّ
�َّاء ج�2�3ه". وق	 ت]لَّى شع�ره" ه�ا في أن ت2)�ر م	; ال*ع�ر -ال�نw ال�H أح� -ه أب!اء Yعق�ب ج

َ  الuل�ات ال2ي اس2ع�ل�ها؛ ح�� قال�ا:﴿�lِ�ِا ِإنَّا ُ�!َّا َخا!َMَا َأَ-اَنا اْس2َْغِفْ� َلَ!ا ُذُن�Yَ  ﴾]:فاع�2ف�ا 97ی�سف .[
� هللا -ال*ع�ر -ال�نw وMاألخFاء وال�ن�ب ال2ي ارت��uها. ول�ال ه�ا ال*ع�ر ما �ل��ا م أب�ه" أن Y?2غف

َّ �ل�ه" ه�ا و�ل�ه" م ی�سف ذلB م ق�ل uله"، ل -B-وال ش  	ی	ال*ع�ر ال* �ان س�%ًال لل2(ل/ م
 .-ال�نw وال(]ل

 وaذا �ان االع�2اف في القان�ن ه� س�	 األدلة؛ فإنه م ال!اح%ة ال!ف?%ة Y(لِّ/ ال!ف� الE*�3ة م
�Y Hع�بها أش	 الع�اب، ق	 ی2]اوز أH ن�ع م ال)�اع ال�H ق	 تقع _%ه، وم ال*ع�ر ال*	ی	 -ال�نw ال

أن�اع ال2ع�یw ال�H ق	 ی2ع�ض له ال��نw ل� أق�َّ واع�2ف ب�نEه، وaذا �ان -ع| ال��ن�� Yع�2ف�ن 
ب�ن�Mه"؛ لالس2فادة م ال�4وف ال�(فَّفة ن2%]ة االع�2اف، فإن -عZه" Yع�2ف�ن ب�ن�Mه" إلراحة ض�ائ�ه" 

 .ع�اب ال!ف?ي ال�Y Hعان�نهم ال -أوًال وق�ل �ل شيء  -
 تحقق رؤيا يوسف:
أم2ع2ه القل�لة ف�ق ج�اله اله�3لة، و�3َّ" وجهه ش�F م)� مع أب!ائه  -عل%ه ال?الم-ح�م ال!�ي Yعق�ب 

 ع�� ص�اٍر وأراٍض ٍZْسفٍ� ُم 	وح�مه؛ لالل2قاء ب��سف وأخ%ه. و3)ل�ن إلى م)� م!ه��ي الق�; -ع
 .ج�داَء مقف�ةَ 

إلى ی�سف، ف(�ج مع أخ%ه وحاش�2ه السEU2ال أهله أح? اسEU2ال، وأجل� أب3ْ�َه وصل خ�� وص�له" 
وح�مه وأب!اءه أنف?ه" دون ال?]�د لل!�ي  - عل%ه ال?الم-على أر3<�2 ف(��2، ول" ی�2الB ال!�ي Yعق�ب 

ح�ارة ل�ا رأوه م ع�4ة الُ�ْلB، وجالل ال��قف، وروعة ال�<ان، وM	Yع الف!�ن، و  -عل%ه ال?الم-ی�سف 
على  -تعالى-نف?ه م ال2ع��� ع س�وره، وش<�ه Ã  - عل%ه ال?الم- االسEU2ال. ��ا ل" ی�2الB ی�سف 

�ا إلى تأو3لها -ال��قف  � أ-اه ب�ؤ3اه، مل�ِّ ما حEاه -ه م ال2ف�Zل، وال�!�لة ال�_%عة، وال	رجة العال%ة؛ ف��َّ
ل�ؤ3ا ��U%قة ُت�; -ع	 أن �ان8 ن��ءة في عال" ال�H وج	وا أنف?ه" ج�%عا _%ه، وهل ه!اك أح? م وق�ع ا

د نع" هللا   :عل%ه وعلى أهله، وال2ي ت�fل8 في -تعالى-الغ�w؟! وراح ی�سف Yع	ِّ
 .ت�قgُّ رؤ3اه ال2ي رآها في �ف�ل2ه •
 .إخ�اجه م ال?] -ع	 أن �ادت له ام�أة الع��3 •
 .م]يء أهله م ال�	و إلى ال��Z، واج�2اعه به" •
 إخ�تهف*ل ال*%•�Mب�!ه و g3قاع وال2ف�Yان في اإلF. 

 ال(ات�ة؛ ح2ى ی�2فاه هللا  -عل%ه ال?الم- ول" Yُغفل ال!�ي ی�سف ?�-ع	 ال��	 وال*<� ع ال	عاء -
 م األن�%اء وال*ه	اء، وح? أولBl ر_%قاً �� م?ل�ًا، و3ل�قه -ال)ال

ل8 ق)ة ی�سف  الء ال�H م�َّ -ه خالل م�احل ح%اته واالب2 -عل%ه ال?الم  - كل ه�ه األح	اث ال2ي ش<َّ
، وفي شEا-ه ع!	ما اف22!8ْ -ه ام�أة الع��3، و�ادت أن ت�قعه  ِّw[ُما ألقي في ال	ال�(2لفة؛ في �ف�ل2ه ع! 

  

  

إذا كان بعض المذنبين  
يعترفون بذنوبهم؛ لالستفـادة  
من الظروف المخفَّفة نتيجة  
االعتراف، فـإن بعضهم يعترفون  

أوالً    - ضمائرهم    بذنوبهم إلراحة
من العذاب   - وقبل كل شيء  

.النفسي الذي يعانونه

ال شك أن السنوات التي قضاها  
في الحكم   - عليه السالم- يوسف  

واإلدارة وخاصة أثناء إدارة أزمة  
الجفـاف والكساد قد مكَّنت  
يوسف من إقـامة العدل والقسط  
بين الناس، ومحاربة الفساد  

ان، والمحاباة، والظلم والعدو 
والالمباالة

هذه األحداث كانت من أنباء  
الغيب التي لم يطَّلع عليها النبي  

قبل الوحي، الذي   - ملسو هيلع هللا ىلص- دمحم 
شكل المصدر المعرفي الوحيد  

وإال لكانت   - ملسو هيلع هللا ىلص- لنبينا  
اإلسرائيليات قد طغت على  
معارفه، وشوَّهت قصصه ورواياته
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ض�خ ل*ه�اتها، وفي رج�ل2ه ع!	ما ت�لى ت?��� اق2)اد في حEائلها، ووضعه في ال?] ل�فZه ال� 
 م)� خالل سEع س!�ات م ال�خاء، ث" خالل سEع س!�ات أخ�; م الu?اد االق2)ادE¡ ،Hارٌة ع

 .دروٍس وع�ٍ� ل� أراد أن Yع��2
في ال�<" واإلدارة وخاصة أث!اء إدارة أزمة  - عل%ه ال?الم- وال شB أن ال?!�ات ال2ي قZاها ی�سف 

!8 ی�سف م إقامة الع	ل والق?§ ب� ال!اس، وم�ارMة الف?اد وال��ا-اة، وال4ل" ال] فاف والu?اد ق	 م<َّ
والع	وان، والالمEاالة. لق	 �ان8 س!�ات إلرساء الU%" اإلY]اب%َّة، وقلع ج�ور الف?اد وال��ارسات ال?ل�%َّة، 

 .وس!� إلعالء �ل�ة هللا، واإلح?ان إلى ¡Eاده
ق�ل  -صلى هللا عل%ه وسل"-م أنEاء الغ�w ال2ي ل" FYَّلع عل�ها ال!�ي دمحم  ه�ه األح	اث �ان8

وaال لuان8 اإلس�ائ�ل%ات ق	  - صلى هللا عل%ه وسل"- ال�حي، ال�H ش<ل ال�)	ر ال�ع�في ال�ح�	 ل!��!ا 
 �غ8 على معارفه، وش�َّه8 ق))ه ورواYاته

قZ%ٌة سل��%ة  تأت�!ا في آخ� في س�رة ی�سفMع	 نهاYة ه�ه الق)ة ال�افلة -الع�� والU%" وال	روس، و 
هامٌة، ت�uرت ���fًا في الق�آن ال3�u". وهي ال2أك�	 على أن أك�f ال!اس ل%?�ا -��م!�، وأن أك�fه" ال 
Y*<�ون، وأن أك�fه" ال Yعل��ن. وق	 ت�uر ه�ا ال2أك�	 ع	ة م�ات في س�ر الق�آن ال3�u". و3	ع" ه�ا 

 .ة سل�ك ال!اس في ه�ه القZاYاال�u2ار ما Yُالحr ع!	 أغل�%
وق	 جاء ه�ا ال2أك�	 في وصف م�قف أغل�%ة ال!اس، ول� ح�ص ال!�ي على إ�Yانه"، وقام ب	ع�ته" 

  على أح? ما ی�ام.
 ه�ه الق)ة uاب، ول" تEأولي األل إن ق)ة ی�سف م ال�	اYة إلى ال!هاYة ع��ٌة ل� أراد أن Yع��2 م

ال�H �ان أم�!ا وصادقا. ول� �ان م ال�ی ا�َّلع�ا على ق)/  -ه وسل"صلى هللا عل% - مف�2اه م ال!�ي
 wغلY ما م*�َّهًةaال�2راة واإلن]�ل؛ ل]اءت روای2ه: إما مف�2اه ��ا اف�2; ب!� إس�ائ�ل وغ��ه" على أن�%ائه"، و

حل ع��ه _%��ا -عل%ه ال?الم-عل�ها ال(%ال ال]امح والEع�	 ع حU%قة األح	اث ال2ي وقع8 فعًال ل��سف 
 .ال�(2لفة، وع حU%قة األح	اث ال2ي ح	ث8 في تلB الِ�EUْة ال2ار3(%ة م رخاء وجفاف و�?اد

ولعل ه�ه ال�واYة ال)ادقة ال2ي ص	رت ع م)	ر مع�في ال Yأت%ه الEا�ل م ب� ی	Yه وال م خلفه 
صلى هللا عل%ه -ن��!ا ق�ل  - عل�ه" ال?الم-ت)	یgٌ لل�حي ال�H ص	ر م ربِّ العال�� لألن�%اء وال�سل 

 ع�� م�احل ال2ار3خ - وسل"
 .ول%� اله	ف ال(ال	 له�ا ال�حي إال إرساء دعائ" اله	; وال�ح�ة لل��م!�، إلى أن ی�ث هللا األرض وم عل�ها

 :خالصة
 في الق�آن ال3�u"؟- عل%ه ال?الم-ماذا Yُ?2(ل/ م ق)ة ی�سف 

��، ��ا أنها غ!%ة -ال?! وال��اض%ع ال!ف?%ة غ!%ة -الع4ات والع --)فة عامة  - الق)ة وال?�رة 
َؤ;، واالنفعاالت ال?ل�%ة مfل الغ��ة وال�?	، وع�امل  � العل�ي، مfل م�ض�ع ال�ُّ�Eی�ة -ال	وغ��ها، ال]

- ال��ن واالكl2اب، ودور العامل ال�وحي في عالج ال��ن واالكl2اب، وعالج االض�Fا-ات (ال!ف?%ة
  . ال]?�%ة) عالجًا نف?%ًا وروح%اً 

 أن Yُ?2(ل/ م ه�ه الق)ة -اخ2)ار>�Y أتي -ع| ماY و_%�ا: 
اب2الء األن�%اء واألخ%ار، واخE2اره" في م�اقف مE2ای!ة، �أن Y<�ن االب2الء م�ًة في م�اقف ال*	ة  - 1

   .كالZعف وال��ن، وم�ًة أخ�; في م�اقف ال�خاء والق�ة وال?لFة مfال

  

لعل هذه الرواية الصادقة التي  
عن مصدر معرفي ال  صدرت  

يأتيه الباطل من بين يديه وال  
من خلفه تصديٌق للوحي الذي  
صدر من ربِّ العالمين لألنبياء  

قبل نبينا   - عليهم السالم- والرسل  
عبر مراحل التاريخ - ملسو هيلع هللا ىلص- 

ابتالء األنبياء واألخيار، واختبارهم  
في مواقف متباينة، كأن يكون  

مواقف الشدة  االبتالء مرةً في  
كالضعف والحزن، ومرةً أخرى  
في مواقف الرخاء والقوة  
والسلطة مثال

تعرُّض األنبياء واألخيار إلى الظلم  
من ذوي القربى، وذوي الجاه  
والسلطة، وأن هذا التعرُّض قد  
يقع جرَّاء سنن التدافع بين  
األفراد والمجتمعات

االنفعاالت والجانب الوجداني  
ٌء أساٌس في  بصفة عامة جز 

الطبيعة البشرية، وتأثيرها مالحظ  
حتى عند أبناء األنبياء واألنبياء  
أنفسهم (مثل يعقوب عليه  
السالم). 

ال يدلُّ وقوع الظلم على األخيار  
واألنبياء وطول مدته على انتصار  
الظلم على العدل، والباطل على  
الحق؛ فـإن هللا تعالى ُيْمهل وال  
ُيْهمل
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" م ذوH الق�Mى، وذوH ال]اه وال?لFة، وأن ه�ا ال2ع�ُّض ق	 تع�ُّض األن�%اء واألخ%ار إلى ال4ل - 2
  .Yقع ج�َّاء س! ال2	افع ب� األف�اد وال�]�2عات

  .ال Yع!ي ��ل االب2الء ال%أس م روح هللا تعالى - 3
االنفعاالت وال]انw ال�ج	اني -)فة عامة ج�ٌء أساٌس في ال�F%عة الE*�3ة، وتأث��ها مالحr ح2ى  - 4

  األن�%اء واألن�%اء أنف?ه" (مfل Yعق�ب عل%ه ال?الم).ع!	 أب!اء 
تأث�� ال]انw ال�ج	اني في ال?ل�ك، س�اء �ان ه�ا ال?ل�ك ن*ا�ًا ذه!%ًا أم ج?�%ًا. وق	 Y)ل ه�ا  - 5

  .ال2أث�� إلى ح	ِّ تع�Fل -ع| وnائف األعZاء
4ل" على الع	ل، والEا�ل ال ی	لُّ وق�ع ال4ل" على األخ%ار واألن�%اء و��ل م	ته على ان2)ار ال - 6

  .على ال�g؛ فإن هللا تعالى Yُْ�هل وال ُیْه�ل
ان2)ار ال�g على الEا�ل، والع	ل على ال]�ر، وال(�� على ال*�، مه�ا �ال ال�مان، وساد  - 7

  .ال4ل" والF%ان
  .العف� ع!	 ال�ق	رة م ع�امل اسE22اب األم والع	ل -8
ساٌس إلدارة ش�ون الEالد وال¬Eاد في ال*	ة وال�خاء، ول2�ق�g الU%ادة ال)ال�ة والفعالة ش�²ٌ أ  - 9

  .الع	ل وال!�اء
انEFاق س! ال�F%عة الE*�3ة، وق�ان� ال2	افع ب� ال!اس على األن�%اء واألخ%ار، وaن �ان ال�حي  -10

ه األن�%اء وال�سل و3ع)�ه"  .ی�جِّ
"؛ فY ]%u*<�ون غ��ه" م ال!اس إن وفZائله عل�ه - تعالى-أك�f ال!اس ال Y*<�ون نع" هللا  -11 

  !كان�ا Ã ال Y*<�ون؟

  

انتصار الحق على الباطل، 
والعدل على الجور، والخير على  
الشر، مهما طال الزمان، وساد  
الظلم والطغيان

القيادة الصالحة والفعالة شرطٌ  
أساٌس إلدارة شؤون البالد  
والعباد في الشدة والرخاء، 

النماءولتحقيق العدل و   

  نفســــانيـــــات"" 
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  على المتجر االلكتروني
ntroller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=24&co  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  نفســــانيـــــات"  العربيـــة المجلـــة بوستر
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP 

 " عاما من المنجزات 19ن الكدح ... عاما م 22"    للشبكة الثامن السنوي الكتاب من: 2الفصل
 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز

http://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdf 
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=290&controller=product&id_lang=3  

 

  " فهارس و ملخصات -دليـــل االعداد السابقة  
 http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=238&controller=product&id_lang=3 األول: الجزء  

 tp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=product&id_lang=3ht: الثانيالجزء

 product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=240&controller=الثالث: الجزء   

  tp://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=241&controller=product&id_lang=3ht:  الرابعالجزء
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  هــــــــــث وفرضياتـــــــــــبحالت الـــــــة مشكـــــــــي صياغـــة فـــــــاء الشائعـــــاألخط
 األخطاء المنهجية الشائعة في بحوث علم النفس وعلوم التربية ندوة دولية حول 

  2015فبراير   24-23 -ورقـلة –جامعة قـاصدي مرباح  

 
 الكويت  –الجامعة العربية المفتوحة   - أستاذ علم النفس واإلدارة -أ.د. مصطفى عشوي

      mustafait@hotmail.com  

     

 

  مق�مة
 ��Eیه2" -ال ��ث وف�ض%اتها هاج?ا م�رقا لuل مEاء ال*ائعة في ص%اغة م*<الت الFت*<ل األخ
��ث ال!3�4ة والU%�F2%ة E�2راه، وال�	ل رسائل وأ��وحات ال�اج?��2 وال�*Y Hالعل�ي -�فه�مه ال�اسع؛ وال�

��ث س�اء �ان ذلB في ال�ل	ان الع�M%ة أم غ��ها؛ ذلB ألن ارتuاب  ال2ي ت]�; فيEال]امعات وم�اك� ال
  ه�ه األخFاء وع	م ت)��3ها ی�دH إلى ه	ر الFاقات، وaلى ت�ات� ه�ه األخFاء وان2*ارها.

��ث وف�ض%اتها Eاء ال*ائعة" في ص%اغة م*<الت الFراسة ی��� أساسًا على "األخ	م�ض�ع ه�ه ال
-ع| رسائل ال�اج?��2 وال	��2راه ال2ي م ال�ف�وض أن تE2ع ق�اع	 صارمة في اتEاع وخاصة في 

  ال�!ه]%ة العل�%ة.
� وف�ض%اته خاصة في -��ث ال�اج?��2 �Eاء ال*ائعة في ص%اغة م*<الت الFف�ا هي األخ

  وال	��2راه وال�قاالت العل�%ة؟
 ال شB، أن ه!اك ع�امل ع	ی	ة ت?ه" في ارتuاب ه�ه األخFاء، >�Y أه" ه�ه الع�امل ال2ي وم

��ثال]ام¬%ة وغ��ها خاصة ال2ي ت]�; -ال]�ائ� ما یلي:Eها في إ�ار ال	رص  
  
1 -  Bب�ل §Eل�ل اإلح)ائي وما ی�ت�� العل�ي وال2�Eفي م!ه]%ة ال 3 الFالب ال]امع���uضعف ت

��ث ع!	 إع	ادهافي إ�ار وخاصة _%�ا ی2علق�2	رw3 الFالب على ال�!ه]%ة العل�%ة و�%c%ةإع	اد و�2ا-ة اEل
��ث العل�%ة ال2ي Eراسات وال	عف -)فة سل�%ة على الZه�ا ال �ال��اد أو ال�ق�رات ال�(2لفة، و3!ع<

  Y<لف بها الEاح�fن ال��2	ئ�ن في ال��احل الالحقة، و�3تE§ ه�ا العامل -العامل ال2الي.
 م ��ف أعZاء  - 2�fاحEالب الFي على ال�Yة ضعف اإلش�اف األكاد�fuر3?%ة إما ل	ة ال2lاله�

الFالب ال�ی Y*�ف عل�ه" األس2اذ (ال�*�ف) ال�اح	، وaما لZعف ع�Z ال�*�ف نف?ه في م!ه]%ة 
 ��ث، وان*غال -ع| ال�*�ف�Eم وج�د ح�اف� �ا_%ة لاله�2ام -اإلش�اف على ال	ما لعaالعل�ي، و ��Eال

ا) ت?2هلB أوقاته" وجه�ده"، وaما الج�2اع -ال2	ر3� وال?اعات اإلضا_%ة وأن*Fة أخ�; (إدار3ة وغ��ه
  -ع| أو �ل ه�ه الع�امل.

� ص%اغة د¨%قة -ال�ج�ع إلى  - 3�Eل)%اغة م*<لة ال  ال��2	ئ��fاحEال ع	م ب�ل ال]ه	 الuافي م
 Bذل §Mقة، ور	ة في م]ال ال2()/، واالس2عانة -��اجع2ها ل)%اغة ال�*<لة بfی	�ال	راسات ال

راجع في جانw م!ه إلى ضعف اإلش�اف األكاد�Yي م جهة، والu?ل ع!	 -ع| -الف�ض%ات. ولعل ه�ا 
 ال��2	ئ�، وaلى ع	م مع�فة اللغة اإلن]ل��3ة ال2ي ت!*� بها أح	ث ال	راسات في ش2ى�fاحEال  

  

تشكل األخطاء الشائعة في صياغة  
مشكالت البحوث وفرضياتها  
هاجسا مؤرقـا لكل من يهتم  

لواسع؛ بالبحث العلمي بمفهومه ا
والذي يشمل رسائل وأطروحات  
الماجستير والدكتوراه، 
والبحوث النظرية والتطبيقية  
التي تجرى في الجامعات  
ومراكز البحوث سواء كان  
ذلك في البلدان العربية أم  
غيرها

ما هي األخطاء الشائعة في صياغة  
مشكالت البحث وفرضياته خاصة  
في بحوث الماجستير  

الت العلمية؟والدكتوراه والمقـا

ضعف تكوين الطالب الجامعيين  
في منهجية البحث العلمي  
والتحليل اإلحصائي وما يرتبط  
بذلك وخاصة فيما يتعلق  
بتدريب الطالب على المنهجية  
العلمية وكيفية إعداد وكتابة  
البحوث عند إعدادها في إطار  
المواد أو المقررات المختلفة
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� الع�E· نف?ه لل	ال��2 �  ل�ي تف�غًا �امًال.ال�]االت، وaلى ع	م تف�غ الEاح
� ص%اغة د¨%قة، وعلى فه" �Eعلى ص%اغة م*<الت ال  ال��2	ئ��fاحEة ال	سهامًا في م?اعaو
� أو ف�ض%اته، وعلى تفادH األخFاء ال*ائعة في �Eوف�ض%ة ال "��Eم*<لة ال" العالقة ال��2!ة ب�

�" وف�ض�2ه أو ف�ض%اته فإن!ا نع�2	 في ذلB على ماو �Eرد في دل�ل ال]�¬%ة األم�3<%ة ص%اغة "م*<لة ال
  ) وم�اجع أخ�; ت��� في ال?%اق وفي قائ�ة ال��اجع وال�)ادر.2011لعل" ال!ف� (

�، ��ا 2011ت�; ال]�¬%ة األم�3<%ة لعل" ال!ف� (�Eم*<لة ال �Z2غي أن تE!راسة ی	مة ال	أن مق (
 تق	Y" ه�ه ال�*<لة ب	قة -اإلضافة إلى وصف اس�2ات%]%ة�Z2غي أن تE!ول)%اغة  ی.��E(��3قة) ال

  ال�*<لة ب	قة،ی!Eغي ��ح األسlلة ال2ال%ة ق�ل �2ا-ة ال�*<لة وااله�2ام بها واإلجا-ة ع!ها ول� م�	ئ%ًا:
 ) ل�اذا ال�*<لة ال��Fوحة مه�ة؟ ول�اذا ت�2اج -�fًا ج	ی	ًا؟1(
  )ك%[ ت�تE§ ال�*<لة-ال	راسات ال?ا-قة في م]ال ال2()/ أو ال��	ان أو ال��ض�ع؟2(
) ماهي الف�ض%ات األساس%ة والف�¡%ة؟ وماهي أه	اف ال	راسة؟ و�%[ ت�تE§ ه�ه الف�ض%ة أو 3(

 الف�ض%ات ب!3�4ة ما إن وج	ت؟
�؟4(�Eالف�ض%ات ب2)�%" ال §Eت�ت ]%� ( 
�؟  5(�Eة لل%U%�F2ماهي ال!2ائج ال!3�4ة وال ( 

 ���ث األساس%ة (ال!3�4ة)أن ی�� الEاح� ع!	 ال�	یEغي في الE!ی Hاجة إلى حل أ�ع أه�%ة ال�*<لة ال
 ��Eما. أما في ال H�4ی2!اوله ت)�ر ن Hراسات ال?ا-قة أو (و) ال�2سع في ال�]ال ال�	ت!اق| في ن2ائج ال

  ال�F2%قي فق	 یF2لw األم� ت�ض%ح ال�اجة إلى إY]اد حل ل�*<لة سل��%ة ما أوعالج اض�Fاب نف?ي ما. 
� ی!Eغي أن تق�Eم*<لة ال "Y	تق 	ة (ال�(2لفة) ح�لها -<ل م�ض�¡%ة مع وع!Zم م(2لف اآلراء ال�2!اق	

  ت�%ان ه	ف دراسة ال�*<لة ال��Fوحة ب!اء على م�اجعة ال	راسات ال?ا-قة ال2ي تع�ض ع!	 ص%اغة ال�*<لة. 
� العل�ي -أنها: (ع�ل هادف ل�ل ال�*<الت إذ ه!اك 23، ص:1983و3)ف (أون]ل، �Eع�ل%ة ال (

� ع!	ما Y*ع��الEاح� -أن ال2ف?�� ال�الي ل4اه�ة ما غ�� ُم�ٍض؟ وق	 یF2لw ت�	ی	 م*<لة  م*<لة -
� ه� ت�س%ع له�ه ال�ع�فة �Eام -ال%Uراسات ال?ا-قة ال2ي ت�2ج" إلى ن3�4ات. وال	مع�فة �املة -ال ��Eال

  -3�Fقة م!�4ة).
¨%قة ه� ) نف?ه، فإن ب%ان ال�*<لة وص%اغ2ها ص%اغة واض�ة ود23، ص: 1983و��ا ی�; (أون]ل 

 gم ت!اس	م مالءمة أو ع	ع w�?ان تف)�لي ل%Mاه�ة ما، وn �?ب%ان م�ج� لل!3�4ة أو ال!3�4ات ال2ي تف
أو ت!اق| ه�ا ال2ف?��. و3ق	م الEاح�fن أفuارًا أو ت)�رات لل�ص�ل إلى تف?��ات أفZل، وع!	ما ی2" 

  ت.ال2ع���ع ه�ه األفuار م أجل االخE2ار (اخE2ارها) فإنها ت?�ى ف�ض%ا
 وفالسفة ال�ع�فة ح�ل �%c%ة ف�/ الف�ض%ات وM!اء �fاحEال والشB أن ه!اك ج	اًال ����ًا ب�

 /�أو   Falsificationولل	ح| Refutationولل2ف!�	 Verificationال!3�4ات وaخZاع ه�ه األخ��ة للف
  .Acceptanceللق��ل

فإنها ال ت?�ى ن3�4ة عل�%ة  وأH ن3�4ة غ�� قابلة للف�/ ال�H ق	 ی�دH إلى ال2ف!�	 أو ال	ح|
 H	�!ال2ف wأن)ار ال��ه 	ال!اح%ة العل�%ة خاصة ع! -ال�فه�م اإلم��3قي، وق��لها ال مع!ى له وال ¨%�ة م
 gF!م) �Mفي ه�ا ال��ض�ع ال�ج�ع إلى �2اب �ارل ب� gوال2ع� ��Eأراد ال ال�!ه]ي. و�3< ل�

ال (الك�2س) ال��2ج�ة إلى اللغة الع�M%ة م ��ف -اللغة االن]ل��3ة)، وأع� 1959االك2*اف العل�ي، 
) 2011. وMالEFع ه!اك م Yعارض ه�ا ال��هw -*	ة. وق	 اس2ع�ض (الك�2س، 2011أسع	 س!ة 

  ال��اهw ال�(2لفة في تار3خ ال�ع�فة وفل?ف2ها. 

  

ضعف اإلشراف األكاديمي على  
الطالب الباحثين من طرف  
أعضاء الهيئة التدريسية إما  

الطالب الذين يشرف  لكثرة  
عليهم األستاذ (المشرف)  
الواحد، وإما لضعف عضو  
المشرف نفسه في منهجية  
البحث العلمي، وإما لعدم وجود  
حوافز كافية لالهتمام باإلشراف  
على البحوث

عدم بذل الجهد الكافي من  
الباحثين المبتدئين لصياغة  
مشكلة البحث صياغة دقيقة  

ديثة  بالرجوع إلى الدراسات الح
في مجال التخصص، واالستعانة  
بمراجعتها لصياغة المشكلة بدقة، 
وربط ذلك بالفرضيات

ترى الجمعية األمريكية لعلم  
) أن مقدمة  2011النفس (

الدراسة ينبغي أن تتضمن  
مشكلة البحث، كما ينبغي أن  
تتضمن تقديم هذه المشكلة  
بدقة باإلضافة إلى وصف  
استراتيجية (طريقة) البحث

لماذا المشكلة المطروحة مهمة؟ 
ولماذا تحتاج بحثاً جديداً؟

)كيف ترتبط  2(
المشكلةبالدراسات السابقة في  
مجال التخصص أو الميدان أو  
الموضوع؟ 
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  ت?�ی� ال�فا{+�:
ن2uفي في ه�ه ال	راسة -ع�ض أه" ال�فاd%" ال2ي ت�تE§ -�*<لة ال	راسة وهي األخFاء ال*ائعة في 

� وف�ض%اته.�Eص%اغة م*<لة ال  
  

  م.qلة ال4?!:
أH س�ال ی�اد اإلجا-ة ع!ه أو أH اف�2اض أو ف�uة ی�اد -�fها: تأك�	ها أو ت�	یها أو تف!�	ها أو 
�" عل�ي إذا اتEع8 ال�!ه]%ة العل�%ة لل�ص�ل إلى إجا-ة أو إجا-ات � أن Yع��2 "م*<لة ->�Y هاZدح

  ع ه�ه "ال�*<لة".
 ص%اغة م*<ل�fاحEع| ال- ة عل�%ة قابلة للف�/؛لل2ف!�	 ول%� م ال?هل ��ا یE2ادر إلى ذه

 اإلجا-ة ع!ها -األدوات >�Y ًا -*<ل ال	ة جE¬؛ إذ ه!اك "م*<الت" ص	ح| أو لل2أك�	ولل B%>*2وال
�8 اإلجا-ة ع!ها مع�وفة وال ت�2اج إلى Eال2الي أصMًا وf�ال��2اف�ة، ��ا أن -ع| "ال�*<الت" ق	 ق2ل8 -

  .م�3	 م ال]ه	 وال�ق8 وص�ف األم�ال دون �ائل
 Y)�ف�ن وق2ًا ��3ًال ق�ل ال�2صل إلى ص%اغة م*<لة -�f%ة وت�	ی	ها �fاحEال wأن أغل rو3الح
ت�	ی	ًا د¨%قًا على ض�ء ما ی�2اف� م مع�فة عل�%ة وأدوات وم!ه]%ة عل�%ة م�ا یF2لw الU%ام -]ه	 ���� 

 سا-ق� و�%[ قام�ا ب	راس2ها و �fاح- ما هي ن2ائج لال�الع على �%c%ة ��ح نف� ال�*<لة م
� ق�ل وMع	 ت?]�ل -��ثه".�Eال  خاصة ال��2	ئ� م!ه" في ال��حلة األولى م�fاحEول�ا ن�; ح��ة ال

  أ��وحة ال�اج?��2 أو ال	��2راه مfًال.
�" ما هي أول وأه" خ�Fة في Kumar, 1996و3ع��2 الEاح�fن مfل (ك�مار) (�) أن ت�	ی	 "م*<لة -
� العل�ي، و3*�هها ب�Eع�ل%ة ال ��Eة الFد خ	�2�	ی	 وجهة ال?ف� ق�ل االنFالق، إذ هي ال2ي ت

� وال2�ل�ل.و3ق�دنا ه�ا ال2*�%ه إلى �Eوأسل�ب ال�عای!ة وأدوات ال ��Eد ت)�%" ال	�ون�ع�2ها، وهي ال2ي ت
  الق�ل -أن ت�	ی	 ال�*<لة وMال2الي ت*(%)ها Y*<ل ن)ف ال�ل. 

  

  ف
ض+ة ال4?!:
) أنها ¡Eارة ع 1996؛ ف��!�ا Yع��2ها -ع| الEاحf�!�fل (ك�مار، ت�ج	 ع	ة تعار3[ ل�فه�م الف�ض%ة

 آخ�3 ی�ون أن الف�ض%ة أك�f م م]�د ت(�� بل ق	 ت�uن �fما، فإن -اح �"ت(��" في ذه -اح
 ال!�4 1983ج�ا-ًا م�ق2ًا ع س�ال ما أو حًال م�ق2ًا ل�*<لة ما. وق	 أك	 ه�ا ال�ع!ى (أون]ل، >�Y أنه- (

� وضع ب%انات م�ق2ة إلى الف� �Eم*<الت ال 	ی	�ض%ة على أنها ت�	ی	 أدق لل�*<لة ح�� Y?2	عي ت
 ). 85، ص: 1983ل�ل�لها ال��<!ة، وت	عى ه�ه ال�%انات -الف�ض%ة (أون]ل، 

� العل�ي "م)�" لإلجا-ة ع س�ال م�	د، وأن 25- 24، ص:2000و�3; (ال�!��ل، �Eأن ال (
-الف�ض%ة". و�3; أZYًا أن اخE2ار الف�ض%ات "¡Eارة ع الع�ل%ة  اإلجا-ة ع ه�ا ال?�ال هي ما ی	عى

�".أما (أون]ل، �Eخالل ن2ائج ال ) ف��; أن 1983ال2ي نق�ر م خاللها _%�ا إذا دع�8 الف�ض%ة م
. الف�ض%ة م ال!اح%ة ال]�ه�3ة هي ب%ان للعالقة ب� مفه�م�

 مfل (أون]ل، �fة -اح	أ 1983و�3; ع ��E؛ فهي ال2ي ) أن ف�ض%ة ال��Eة في ع�ل%ة الFه" نق
 :�، وتعf�M��2ا-ة ال]?� ال�H ی�صل ب� العال���Eت)�%" ال Hة ج�عها أ%c%د ن�ع ال�%انات، و�	�ت
� ��ا أنها �Eن ال!H�4 وال�F2%قي أH ب� ال!3�4ات وال�قائg. وهي أH الف�ض%ة ت?اع	نا على مع�فة: أی

�u؟وت�uعلى مع�فة �%[ نف �، ودق2ه ت?اع	 اآلخ�3�Eات]اه ال 	ی	� أه�%ة "الف�ض%ة" في ق	رتها على ت
  ).1996وت����ه (ك�مار،

  

كيف ترتبط الفرضيات بتصميم  
البحث؟

) ماهي النتائج النظرية  5(
والتطبيقية للبحث؟  

هناك جداالً كبيراً بين الباحثين  
وفـالسفة المعرفة حول كيفية  
فحص الفرضيات وبناء النظريات  

ع هذه األخيرة للفحص  وإخضا
Verification  وللتفنيد

Refutation 
أو     Falsificationوللدحض

Acceptanceللقبول

أي نظرية غير قـابلة للفحص  
الذي قد يؤدي إلى التفنيد أو  
الدحض فـإنها ال تسمى نظرية  
علمية بالمفهوم اإلمبريقي، 
وقبولها ال معنى له وال قيمة من  

د أنصار  الناحية العلمية خاصة عن
المذهب التفنيدي المنهجي

أي سؤال يراد اإلجابة عنه أو أي  
افتراض أو فكرة يراد بحثها: 
تأكيدها أو تحديها أو تفنيدها  
أو دحضها يمكن أن يعتبر  
"مشكلة بحث" علمي إذا اتبعت  
المنهجية العلمية للوصول إلى  
إجابة أو إجابات عن هذه  
"المشكلة
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ص%اغة الف�ض%ات Y<�ن في تق�3" ال�ع�فة  )، في1983إن ال(�Fة األولى ��ا ی��	 ذلB (أون]ل، 
ال�ال%ة في م]ال مع� وع	م الق!اعة به�ه ال�ع�فة، وال(�Fة الfان%ة هي ص%اغة الف�ض%ة ح?w فه" 

 الEاح� وم خالل ت)�رعالقة ب� م2غ��3:س،ص.
ال�ال%ة ) أن!ا ح� ن	رس nاه�ة ما فإنه Y<�ن ل	ی!ا تف?��ان: األول تف?�� ال!3�4ة 1983و�3; أون]ل (

ال2ي ن�; أنها غ�� �ا_%ة أو ناق)ة والfاني تف?�� م ع!	نا مع2ق	ی أن ه�ا ال2ف?�� ه� األفZل مقارنة 
 -ال2ف?�� األول. 

� ع ال	ل�ل م خالل ج�ع ال�%انات وت�ل�لها وم!اق*2ها الت(اذ ق�ار �Eة ال2ال%ة في ال�F)ل الf�2وت
��Eإما -الف�ض%ة ال!3�4ة (ف�ض%ة ال Æما-الف�ض%ة ال)ف�3ة.االح2فاaو (  

وaذا اس2(	م!ا اإلح)اء الخE2ار الف�ض%ة فالب	 أن Y<�ن م?�2; ال	اللة ق�3ًا؟ أH ال ی!Eغي أن Y<�ن 
   .0.05، وأن اح�2ال ال(Fأ ال ی!Eغي أن ی2]اوز 0.95أقل م

 االنFالق م 1996واتفg مع (ك�مار،uدة. ول	�) أن الEاح� ق	 ی!Fلg م ف�ض%ة أو ف�ض%ات م
��ث العل�%ة؛ إذ ق	 Yق�م الEاح� -�Fح Eإلج�اء ال 	ه� األسل�ب ال�ح� �دة ل%	�ف�ض%ة أو ف�ض%ات م
س�ال أو أسlلة ت�uن م��ر دراس2ه وMال2الي ی!هي -�fه ب2*<�ل ف�ض%ات ب!اًء على ال!2ائج ال��)ل 

��ث أخ� Eل أرض%ة ل>*Y الف�وض" م�ا 	اف دراس2ه ه� "ت�ل�	أه 	ن أح�>Y أن Hعل�ها؛ أ.;  
  ) ما یلي:1996أه" خ)ائ/ الف�ض%ة ��ا یل()ها (ك�مار،

 ) ی!Eغي أن ت�uن -?%Fة وم�	دة وواض�ة.1(
 ت�اف�ها.2(>�Y اهج وأدوات م�2اف�ة أو!�- /� ) ی!Eغي أن ت�uن قابلة للف
) ی!Eغي أن ت�uن ذات عالقة -ال�ع�فة ال��2اف�ة وأنها سZ2%[ ش�lا له�ه ال�ع�فة ألن ه�ه اإلضافة 3(
. م�fاحEل ال� Bعلى ذل 	العل�ي ��ا ی�� ��Eائف الnأه" و 

) ی!Eغي أن ت�uن إج�ائ%ة أH ی!Eغي أن ت)اغ -3�Fقة قابلة للU%اس ذلB ألن ع	م خ�Zع الف�ض%ة 4(
 اس2(الص ن2%]ة أو ن2ائج (ك�مار،>�Y ال2الي الMار وE2ن قابلة لالخ�uاس فإنها ال ت%U1996لل.(  

  
  أن�اع الف
ض+ات:

 مfل (ل�، ی2فg مع�fاحE2000) و(ك�مار، 1983) و(أون]ل، 41976" ال ) أن ه!اك ن�ع� م
 الف�ض%ات:

 :الف
ض+ة ال,ف
	ة-1
وهي الف�ض%ة ال2ي ت!في وج�د ف�وق ج�ه�3ة ب� م]��ع�2 أو أك�f، أو ت!في وج�د ارتEا² (عالقة) 

.  ب� م2غ��3
:Bال ذلfوم  

  راسي ل	; ال2الم�� في ال��حلة االب2	ائ%ة.ال ت�ج	 عالقة ب� ال��اء وال2�)�ل ال	 -
- .  ال ت�ج	 ف�وق ج�ه�3ة ب� م�2سFي درجات ال2الم�� ال��	ع� وغ�� ال��	ع�

 Bقة ال2ي س%(��2 _%ه الف�ض%ة ال)ف�3ة؛ وذلfاللة أو درجة ال	د م?�2; ال	�Y أن � للEاح?�2?Y
غ��  0.05-أن أH اح�2ال خFأ ی2]اوز عل�ا  0.01أو  0.05ب2�	ی	 ن?Eة ألفا أو اح�2ال ال(Fأ ع!	 

  مق��ل في ال	راساتال!ف?%ة وال3�M�2ة واالج�2ا¡%ة. والخE2ار الف�ض%ات ال2ي تق�م على ال2�ل�ل اإلح)ائي 

  

هناك "مشكالت" صعبة جداً  
بشكل ال يمكن اإلجابة عنها  
باألدوات المتوافرة، كما أن  
بعض "المشكالت" قد قتلت بحثاً  

اإلجابة عنها    وبالتالي أصبحت
معروفة وال تحتاج إلى مزيد من  
الجهد والوقت وصرف األموال  
دون طائل

أن تحديد "مشكلة بحث" ما هي  
أول وأهم خطوة في عملية البحث  
العلمي، ويشبهها بتحديد وجهة  
السفر قبل االنطالق

يمكن النظر إلى الفرضية على  
أنها تحديد أدق للمشكلة حيث  

مشكالت البحث  يستدعي تحديد  
وضع بيانات مؤقتة لحلولها  
الممكنة، وتدعى هذه البيانات  
بالفرضية  

أن البحث العلمي "مصمم لإلجابة  
عن سؤال محدد، وأن اإلجابة  
عن هذا السؤال هي ما يدعى  
بالفرضية
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 Yع�	ون إلى اخZاع "الف�ض%ة ال)ف�3ة" لالخE2ار ول%� الف�ض%ة ال�	یلة أو ف�ض%ة �fاحEفإن مع4" ال
�. ول�ا ت?�ى ا�Eلف�ض%ة ال)ف�3ة -الف�ض%ة اإلح)ائ%ة.ال  

وعل%ه، فإذا وج	 الEاح� أن الف�وق ب� م]��ع�2 أو أك�f ذات داللة ج�ه�3ة فإنه ی�ف| الف�ض%ة 
�. أما إذا ل" Y]	 الEاح� ف�وقا �Eیلة ال2ي هي ف�ض%ة ال	الف�ض%ة ال� 	إلى تأك� Hال)ف�3ة م�ا ی�د

3 فإنه Yع]� في ه�ه ال�الة ع رف| الف�ض%ة ال)ف�3ة ج�ه�3ة ب� م]��ع�2 أو أك�f أو ب� م2غ�� 
 ه�ا ال ی!Eغي أن ی�دH -الEاح� إلى ق��ل الف�ض%ة ال)ف�3ة uیلة. ول	دع" الف�ض%ة ال� ك�ا Yع]� ع
 ال��2	ئ� م�ا Yع��2 م األخFاء ال*ائعة ال2ي �fاحEع| ال- Bارع إلى ذل?Y یلة ��ا	ورف| الف�ض%ة ال�

  ?2ع�ض األخFاء ال*ائعة أث!اء اخE2ار "الف�ض%ة ال)ف�3ة".  س!قف ع!	ها ع!	ما ن
) أن عل�اء ال!ف� (خاصة األم�3<�� م!ه") Yع�2	ون 2011و�M!�ا ت��	 ال]�¬%ة األم�3<%ة لعل" ال!ف� (

ك��fًا على اس2ع�ال "الف�ض%ة ال)ف�3ة" إال أن الف�ض%ة ال)ف�3ة ال ی!Eغي أن ت�uن إال إح	; ال�سائل ال2ي 
ن ت�رد ن2ائج ت�ل�لها؛ إذ ی!Eغي -اإلضافة إلى إی�اد ال!2ائج ال(اصة -الف�ض%ة ال)ف�3ة إی�اد معل�مات ی!Eغي أ

  أخ�; مfل تأث�� ح]" الع�!ة في ال!2ائج، وم?3�2ات ال	اللة (درجات الfقة واح�2ال ال(Fأ).
  
  الف
ض+ة ال�6یلة أو ال4?�+ة: -2

الEاح� وج�د عالقة ب� م2غ��3 أو أك�f، ��ا ق	  وهي الف�ض%ة ال2ي تE!2أ -ال!2%]ة، و3ف�2ض ف�ها
:  Yف�2ض وج�د ف�وق ب� م]��ع�2 أو أك�f في م2غ�� ما. وت!ق?" الف�ض%ة ال�	یلة إلى ن�ع�

  :الف�ض%ة ال�	یلة ذات االت]اه- أ
�	د ف�ها الEاح� وج�د ج�ه�3ة ب� م2غ��3 أو م]��ع�2 ل)الح م2غ�� ما أو Y وهي الف�ض%ة ال2ي

ما؛ �الق�ل مfال: أداء الFالب األذ�%اء في ال�3اض%ات أعلى م الFالب األقل ذ�اءًا، و�الق�ل:  م]��عة
ت�ج	 ف�وق ج�ه�3ة في ال2�)�ل ال	راسي ب� م]��عة الFالب ال�ی ی2غ���ن وم]��عة الFالب ال�ی ال 

  ی2غ���ن ع ال	راسة وذلB ل)الح ال�]�عة الfان%ة.
  ت]اه: الف�ض%ة ال�	یلة ع	�Yة اال–ب

�	د _%ه الEاح� ات]اه العالقة ب� م2غ��3 ما _%�ا إذا �ان Y وهي الف�ض%ة ال2ي ت)اغ -*<ل ال
�	د الف�ق ب� م]��ع�2 أ، ب ل)الح أH م]��عة س%<�ن.Y اب%ا ��ا ال[Y(االت]اه) سل�%ا أم ا  

 :Bال ذلfوم  
 وال��nف� غ� -�Mر	ال� .ت�ج	 ف�وق ج�ه�3ة في األداء ب� ال��nف��Mر	ال� �  
-    .  ت�ج	 عالقة ب� الFالق وال�?�2; ال2عل%�ي لل�وج�
  

  العالقة بC* م.qلة ال4?! والف
ض+ة: 
 ��Eم*<الت ال 	ی	� أZYًاال!�4 إلى الف�ض%ة على أنها ت�	ی	 أدق لل�*<لة ح�� Y?2	عي ت>�Y

، 85، ص: 1983وضع ب%انات م�ق2ه ل�ل�لها ال��<!ة، وت	عي ه�ه ال�%انات -الف�ض%ة (أون]ل uول.(
 مfل (أون]ل، �fاحEق�ل -ع| الY رسائل ال�اج?��2 1983و��ا )، و��ا أالحr ش()%ًا في ���f م

 .��Eوف�ض%ات ال ��Eم*<الت ال  وال	��2راه ال2ي تع	 -ال]امعات ال]�ائ�3ة، ه!اك خل§ ب�
 مfل (أون]ل، �fاحEح -ع| ال�*Y1983 -الق�ل إن م*<لة ) االخ2الف ال��ج�د ب� ال�فه�م�

� على �E(أ) و(ب) أم ال، ب�!�ا تق�م ف�ض%ة ال :� ته2" -�ع�فة _%�ا إذا ت�ج	 عالقة ب� ال�2غ��3�Eال  

  

أن فرضية البحث أهم نقطة في  
عملية البحث؛ فهي التي تحدد  
نوع البيانات، وكيفية جمعها أي  
تصميم البحث، وتعتبر بمثابة  
الجسر الذي يوصل بين  

: النظري والتطبيقي أي  العالمين
بين النظريات والحقـائق

حين ندرس ظاهرة ما فـإنه  
يكون لدينا تفسيران: األول  
تفسير النظرية الحالية التي نرى  
أنها غير كافية أو ناقصة والثاني  
تفسير من عندنا معتقدين أن  
هذا التفسير هو األفضل مقـارنة  
بالتفسير األول. 

الختبار    إذا استخدمنا اإلحصاء
الفرضية فـالبد أن يكون مستوى  
الداللة قوياً؟ أي ال ينبغي أن  

، وأن  0.95يكون أقـل من  
احتمال الخطأ ال ينبغي أن يتجاوز  
0.05

االنطالق من فرضية أو فرضيات  
محددة ليس هو األسلوب  
الوحيد إلجراء البحوث العلمية؛  
إذ قد يقوم الباحث بطرح سؤال  

راسته  أو أسئلة تكون محور د
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� في قZ%ة أساس%ة ق�ل ص%اغة ت)�ر وج�د عالق�Eأن ال�*<لة ت H(أ) و (ب)؛ أ :ة ب� ال�2غ��3
الف�ض%ة، وتf�2ل ه�ه القZ%ة في ال2?اؤل _%�ا إذا �ان8 ه!اك أصال عالقة ب� م2غ��3. ولل����2، فإن 

  ن�¡%ة العالقة ب� ال�2غ��ات ق	 ت�uن إما عالقة س��%ة وaما ارتEا�%ة أو ال عالقة.
� في ه�ه ال�الة ق	 ت)اغ  فإذا أخ�نا�Eًال، فإن م*<لة الfراسي م	ل ال�(�العالقة ب� ال��اء وال2

  -�Fح ال?�ال ال2الي: هل ه!اك عالقة ب� ال��اء وال2�)�ل ال	راسي؟ 
� اسF2العي ون]�ع ال�%انات الالزمة ون�للها ت" �Eأن نق�م ب لإلجا-ة ع ه�ا ال?�ال، م ال��<

ل?�ال: ب2أك�	 وج�د عالقة ب� ال�2غ��3. أما إن أردنا ص%اغة ف�ض%ة في نف� ن!2هي إلى ال]�اب ع ا
ال��ض�ع، فإن!ا ن)�غها -ال*<ل ال2الي: ت�ج	 عالقة ب� ال��اء وال2�)�ل ال	راسي، أو ت�ج	 عالقة 

 .  ��دYة ب� ال�2غ��3
 ال�]ازفة -�fل ه�ه ال)%اغة (وج�د عالقة ب� م2غ�>�Y إال إذا �ان ه!اك وفي ال�اقع، فإنه ال (3�

��ث ���fة ل2أك�	ه وت2��fه �!3�4ة. E2اج ل�Y   ت�اك" مع�في سابg وaال س%<�ن األم� -�fا-ة ت(��
 الف�ض%ة فإن (أون]ل، �Mب�!ه�ا و g3ی�; أن "م*<لة 1983ول)%اغة ال�*<لة -)فة أدق، ولل2ف� (

�" هي ع	م �فاYة ال�ع�فة ال�ال%ة، والف�ض%ة هي م�اولة ل�Eح ال�F- ،Bًال ل�لfب م�Z3ها. و!�?�2
ال?�ال ال2الي ح�ل ال�ع�فة: ما ه� الع�w في مع�ف2!ا؟ و�%[ نف�u في ال�)�ل على مع�فة ت!H�F على 

  ص�ة أو دقة أك�f؟ وEM?ا�ة أك�f: ل�اذا ال ن�افg على شيء ما أو حل ما؟ وما ه� حل!ا أو ب	یل!ا؟
� والف�ض%ة�Eم*<لة ال � ت!Fلg م  و�3< ال����2 أZYا ب��Eالق�ل إن ص%اغة م*<لة ال-

 gلF!ص%اغ2ه في ن3�4ة، ب�!�ا ی 	ل إلى ح(Y "ل Hة ال*()%ة وال�2اك" ال�ع�في ال���)ال�الح4ة وال
  الEاح�fن عادة في ص%اغة الف�ض%ات م ن3�4ات قائ�ة فعال أو م ت�اك" مع�في في م]ال م�	د. 

  

	ة:العالقة بC* الف
ض+ة ال()
	ة والف
ض+ة ال,ف  

ت)�ر الف�ض%ات ال!3�4ة ال�?FE!2ة م إ�ار نH�4 (ن3�4ة ما) وج�د عالقة ب� م2غ��3 أو 
أك�f.على س��ل ال�fال: �ل�ا ازداد (س) ازداد (ص)، وق	 ت�uن ه�ه عالقة في ش<ل تEای م*�2ك أو في 

  ش<ل عالقة س��%ة. 
  !ال� في ال	م. مfال "العالقة ال?��%ة": ازدYاد الغwZ -ارتفاع ه�م�ن األدر3 -
  مfال "الE2ای ال�*�2ك": �ل�ا ان(ف| م?�2; ذ�اء الFفل �ل�ا ان(ف| ت�)�له ال	راسي.  -

 الخE2ار أH ف�ض%ة ال ب	 أن ت�uن قابلة لل�ف| أو ال	ح| أو لل2أك�	. uول 
 :��Eار ف�ض%ة الE2فة عامة ه!اك ��3ق2ان الخ(-  

  ) ��3قة مEاش�ة (اخE2ار مEاش�):1(
�ة. وaذا تأك	نا م وت*�ل في ج%��ع مالح4ات إم��U3%ة ت�� ب	رجة ثقة عال%ة أن الف�ض%ة غ�� ص

أن درجة الfقة ال�ع�2	ة في -�f!ا عال%ة وأن اح�2ال ال(Fأ م!(ف|، فإن ه�ا ی	ل على أن ه!اك اح�2اًال 
 ك���ًا ل�u2ن الف�ض%ة خا�lة.

  ��3قة غ�� مEاش�ة (اخE2ار غ�� مEاش�):)2(
ال الف�ض%ات ال)ف�3ة وال2ي ت!اق| الف�ض%ة ال!3�4ة ح�� إن ه�ه األخ��ة ت2)�ر وتق�م على اس2ع�

وج�د عالقة ب� م2غ��3 س، ص مfًال ب�!�ا تق�م الف�ض%ة ال)ف�3ة على نفي ه�ه العالقة أH ع	م وج�د 
  عالقة ب� س، ص. 

  

أهم خصائص الفرضية كما  
) ما  1996يلخصها (كومار،

يلي:
سيطة  ) ينبغي أن تكون ب1(

ومحددة وواضحة.
) ينبغي أن تكون قـابلة  2(

للفحص بمناهج وأدوات متوافرة  
أو يمكن توافرها

الفرضية الصفرية:
وهي الفرضية التي تنفي وجود  
فروق جوهرية بين مجموعتين أو  
أكثر، أو تنفي وجود ارتباط  
(عالقة) بين متغيرين

إذا وجد الباحث أن الفروق بين  
كثر ذات داللة  مجموعتين أو أ

جوهرية فـإنه يرفض الفرضية  
الصفرية مما يؤدي إلى تأكيد  
الفرضية البديلة التي هي فرضية  
البحث

ينبغي باإلضافة إلى إيراد النتائج  
الخاصة بالفرضية الصفرية إيراد  
معلومات أخرى مثل تأثير حجم  
العينة في النتائج، ومستويات  
الداللة (درجات الثقة واحتمال  

أ).الخط
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 ،) أن ال!3�4ة ت(	م م ال!اح%ة العل�%ة ه	فًامه�ًا یf�2ل في:"ش�ح العالقات 15:، ص1976وأك	 (ل�
.Hسل�ك نف?ي أو اج�2اعي أو اق2)اد Hن أ�uت 	ة قF*8 ال�الح4ة". وه�ه األن� ب� أن*Fة تقع ت

أن!ا إذا انFلق!ا م ن3�4ات عل�%ة واش2قق!ا م!ها ف�ض%ات -3�Fقة  –وم ال�ف�2ض م!UF%ًا وعل�%ًا 
�ة%� ه�ا ال - صuع" ال!3�4ات العل�%ة القائ�ة. ول	ال2الي نMاإلم��3قي و ��Eه�ا الف�ض%ات -ال 	أن ن��

  في ال�ل�Y1 .(gع!ي ع	م الB%>*2 ف�ها مFلقًا (ان�4 ال*<ل رق" 
��ث العل�%ة وف�ض%اتها في Eاء ال*ائعة في ص%اغة م*<الت الFاألخ- gی2عل ��Eون�4ًا ألن ه�ا ال

فإن!ا ن)�غ األسlلة ال2ال%ة به	ف اإلجا-ة ع!ها م خالل م�اجعة ال	راسات ال?ا-قة،  م%ادی عل" ال!ف�،
� وف�ض%اتها في -ع| رسائل ال�اج?��2 �Eة ص%اغة م*<الت ال%c%uخالل اال�الع على ن�اذج ل وم

  وال	��2راه في -ع| ال]امعات ال]�ائ�3ة.
 أس}لة ال�راسة:

Eال��ض�ع وعالق2ه -�!اهج ال wراسة -ال����2 على ن�4ًا ل2*ع	2في في ه�ه الuفة عامة، فإن!ا ن(- ��
� وف�ض%اته في العل�م االج�2ا¡%ة وخاصة في عل" ال!ف�؛ �Eص%اغة م*<لة ال 	اء ال*ائعة ع!Fاألخ

  ف!2?اءل:
�؟ - 1�Eص%اغة م*<لة ال 	اء ال*ائعة ع!Fما هي أه" األخ  
�؟   ماهي أه" األخFاء ال*ائعة ع!	 ص%اغة ف�ض%ة أو ف�ض%ات - 2�Eال  
� العل�ي؟ - 3�E�3 ج�دة ال�Fف ت	اء بهFه�ه األخ Hی2" تفاد ]%�  
  

  (أ)األخ7اء ال.ائعة ع(� ص+اغة م.qالت ال4?!:
� ما یلي:�Eص%اغة م*<الت ال 	اء ال*ائعة ع!Fاألخ   م

) ع	م ت�	ی	 ال�*<لة ت�	ی	ًا د¨%قًا على ض�ء مالح4ة د¨%قة أو على ض�ء الU%ام -��اجعة ال	راسات 1(
 ال?ا-قة ال�2علقة -ال��ض�ع. وعادة ما Y<�ن ه�ا -?�w ع	م ب�ل ال]ه	 في اال�الع على ج�انw ال�*<لة م
 Hل أ>*Y م�ا ال 	ی	�خالل ال	راسات ال?ا-قة؛ _%ع�	 الEاح� إلى ص%اغة ال�*<لة ص%اغة عامة تف2ق� لل2

� ت]�%¬%ًا ول%� إضافة أو إب�Eح الE(Y �� ح��Eخالل ال � إضافة عل�%ة م�Eًا في م]ال ال	ی	اعًا أو ت]	
� م2ع�g "ع��دH" وق	 Y<�ن �Eام ب%Uال � األفقي أو "ال!�عة ال)ف�3ة" ب	ًال م�Eالعل�ي. وه�ا ما أس�%ه -ال

 في ال]�ائ� للغة اإلن]ل��3ة.�fاحEال   ه�ا لع	ة أسEاب م أه�ها ع	م مع�فة ���f م
)2�fاحE-ع| ال 	ع�Y �ال��2	ئ� وغالEًا ما Y<�ن ذلB لع	م م�اجعة  ) ت�uار دراسة ال�*<لة؛ ح�

 .Bودون إشارة ل�ل ، آخ�3�fف -اح�� ال	راسات ال?ا-قة ب�u2ار دراسة م*<لة ق	 درس8 م ق�ل م
ورغ" ذلB ی��	ون أن ال�*<لة ل" ت	رس م ق�ل ب�!�ا ه" في ال�اقع ل" FYلع�ا على ال	راسات ال?ا-قة 

�fًا ح�ل -*<ل �اٍف لع	ة أسEاب ال م]ال ل��- H�[ات تfاحE; ال	ًال أن إحfالح84 م 	ها ه!ا. فق�
"ال2�ف�� وال	اف¬%ة"، وأشارت إلى -ع| ال	راسات ال2ي أج�83 ح�ل ال��ض�ع في ال]�ائ� ب�!�ا ل" ت*� 
إلى رسائل ماج?��2 أج�83 في جامعة ال]�ائ� مfًال ذات عالقة -ال��ض�ع.  وق	 ی�جع ه�ا إلى ع	م 

��ث، Eه�ه ال gاللغة ت�ث�- ��Eفي ال Äف الغ*uم وج�د ن4ام ل	وع ،�fاحEووضعها في م2!اول ال
  الع�M%ة ��ا ه� م�ج�د -اللغة االن]ل��3ة مfًال.

) ع	م رM§ ت�	ی	 ال�*<لة -أه�%ة ال	راسة م ال!اح%ة ال!3�4ة والع�ل%ة وMأه	اف ال	راسة م�ا Yفق	 3(
%�2ها العل�%ة والع�ل%ة. � أه��2ها ̈و�Eم*<لة ال  

  

الفرضية البديلة أو البحثية: 
وهي الفرضية التي تتنبأ بالنتيجة، 
ويفترض فيها الباحث وجود  
عالقة بين متغيرين أو أكثر، 
كما قد يفترض وجود فروق بين  
مجموعتين أو أكثر في متغير ما

الفرضية البديلة ذات االتجاه:
وهي الفرضية التي يحدد فيها  
الباحث وجود جوهرية بين  
متغيرين أو مجموعتين لصالح  
متغير ما أو مجموعة ما

الفرضية البديلة عديمة االتجاه: 
وهي الفرضية التي تصاغ بشكل  
ال يحدد فيه الباحث اتجاه العالقة  
بين متغيرين ما فيما إذا كان  
(االتجاه) سلبيا أم ايجابيا كما ال  
يحدد الفرق بين مجموعتين أ، 

نب لصالح أي مجموعة سيكو 

أن "مشكلة البحث" هي عدم  
كفـاية المعرفة الحالية، والفرضية  
هي محاولة لتحسينها
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� م�ا 4(�Eم�احل ال ) ع	م رM§ م*<لة ال	راسة وما تF2لEه م خ�Fات -]	ول زم!ي لuل م�حلة م
� وZ3%ع�ن وق2ًا ��3ًال م�ا ال ی�2ك له" �Eم�احل ال  ی�2ه�ن في ال��حلة األولى م�fاحEعل -ع| ال[Y

U%ام -ال��احل الEا¨%ة -]�دة مق��لة وفي ال�ق8 ال��	د لها. وأذ�� في ه�ا ال�]ال أن!ي ف?�ة م ال�ق8 لل
 ج�ائ��3، وع!	ما وصل!ا إلى م�حلة ج�ع �fراسات ال2ي أج�3ها مع -اح	; ال	وًال زم!%ًا في إح	وضع8 ج

ت�	ی	 ف�2ة  ال�%انات �لw م!ي أح	 األعZاء ت�	ی	 ف�2ة ج�ع ال�%انات ل�	ة س2ة شه�ر أخ�;، أو ع	م
 ج�ع ال�%انات.

) غ��ض ال¬Eارات ال�?2ع�لة ل2�	ی	 ال�*<لة ال��Fوحة، وع	م ت�	ی	 ال�فاd%" ال�?2ع�لة، وع	م 5(
ت�	ی	 اإل�ار ال!H�4 له�ه ال�فاd%" إن وج	،وع	م تق	Y" تعار3[ إج�ائ%ة (قابلة للU%اس) لل�فاd%" ال2ي 

ة غ�� م�تFEة -أه	اف ال	راسة وأدوات الU%اس ت�Z2!ها ال�*<لة أو االك2فاء ب2ق	Y" تعار3[ عام
  ال�?2ع�لة.

� وال2ع�g _%ه. 6(�Eال 	ی�3 �" ع ر®Eة الEاح� وم حEه ل�]ال مع��Eاق "م*<لة الfم ان�	ع (
�" م جهة رس�%ة أو غ�� رس�%ة م�ا Yفق	 الEاح� ال�اف� ال	اخلي �Eتف�ض عل%ه "م*<لة ال 	ق uول

� و�Mل ال]ه	 وا�Eام -ال%Uنهائه في آجال معق�لة.للaاع _%ه، و	إلب  
 

 في ال]امعات ال]�ائ�3ة �fاحEف -ع| ال�� � العل�ي ال2ي ت�Fح م�Eه!ا أن م*<الت ال rونالح
��ث سا-قة في نف� ال��ض�ع، وaما ألنها م�اض%ع م2*ابهة Eار ل�uال ت*<ل إضافة ن�¡%ة إما ألنها ت

 Hر	ال�ق8 دون أن ی �ة جامعات في نف	ث إلى  ت]�; في ع��Eال �ق�م�ن ب!فY "ن ال�ع!��ن أنه�fاحEال
��الن نف� الع!�ان. ول� أن Y  (ماج?��2) م جامع�2 م(2لف�2�f�حّ	 أن!ي ا�لع8 م�خ�ًا على -
 في ه�ا ال�]ال لuان8 ال�*<لة أه�ن ألنها ق	 تف�	 في مقارنة ال!2ائج �fاحEال ه!اك تعاونًا أو ت!?%قًا ب�

Fار وتuالعل�ي، وت�اك" ال�ع�فة.وتالقح األف ��E�3 ال�  
  وعالوة على ماذ�� أعاله، �Y<!!ا أن نZ%[ األخFاء ال2ال%ة:

غ��ض ال�*<لة: وق	 Y<�ن ه�ا الغ��ض -?�w اللغة ال�?2ع�لة م ��ف الEاح�، أو -?�w ع	م �
  فه" ال�*<لة م ��ف الEاح� نف?ه.

قة -?�w نق/ ال��اجع العل�%ة في م]ال ع	م ال�M§ ب� ص%اغة ال�*<لة وم�اجعة ال	راسات ال?ا-�
� في عل" ال!ف� في ه�ا الع)�.�Eللغة اإلن]ل��3ة ال2ي تع��2 لغة ال �  مع� أو -?�w ع	م مع�فة الEاح

 وخاصة ال��2	ئ� م!ه" اتEاع ال(�Fات ال2ال%ة ال2ي �fاحEغي للE!اء ال����رة أعاله، یFاألخ Hول2فاد
� ذات أه�%ة عل�%ة:) به	ف ص%اغة 1996ل()ها (ك�مار، �  م*<لة -

� ال�H یه2" -ه الEاح�/الEاحfة وال�2)ل -�]ال اخ2)اصه.��Eم]ال ال 	ی	�  ت
� وذلB م خالل عق	 لقاءات تفاك� (ع)ف ذه!ي) ��Eال�]االت الف�¡%ة لل�]ال ال�اسع لل 	ی	�ت

  وم!اق*ة مع م(2)� في ال�]ال ومع زمالء وم*�ف� وغ��ه".
� في اخ2%ار م]ال ف�عي واح��Eإلج�اء ال Bدة وذل	�	 أو أك�f م ض� ال�]االت الف�¡%ة ال�

.� ال�	ء -اسE2عاد ال�]االت الف�¡%ة ال2ي ال ت	خل في اه�2ام الEاح?�2?Y Bذل gق��  إ�اره. ول2
� العل�ي.��Eخالل ال   ��ح األسlلة ال2ي ی�اد اإلجا-ة ع!ها م
� ال�ئ%?ة والف�¡%ة لل�]ال ال���Eاف ال	أه 	ی	��	د.ت  
  

  

إن صياغة مشكلة البحث تنطلق  
من المالحظة والخبرة الشخصية  
والتراكم المعرفي الذي لم يصل  
إلى حد صياغته في نظرية

ينطلق الباحثون عادة في صياغة  
الفرضيات من نظريات قـائمة  
فعال أو من تراكم معرفي في  
مجال محدد. 

أن النظرية تخدم من الناحية  
فـاًمهماً يتمثل  العلمية هد

في:"شرح العالقـات بين أنشطة  
تقع تحت المالحظة". وهذه  
األنشطة قد تكون أي سلوك  
نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي

ما هي أهم األخطاء الشائعة عند  
صياغة مشكلة البحث؟

ماهي أهم األخطاء الشائعة   - 2
عند صياغة فرضية أو فرضيات  

البحث؟  
كيف يتم تفـادي هذه   - 3
خطاء بهدف تطوير جودة  األ 

البحث العلمي؟
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تق�3" ه�ه األه	اف به	ف ت�	ی	 إم<ان%ة ت�U%قها ض� ال��ارد واإلم<انات ال��2اف�ة (ال�ق8، ال��ارد �
 ��Eلة الlأو أس ��Eف�ض%ات ال- ��Eم*<لة ال §Mإلى ه�ا ض�ورة ر ]%Z3ة وال�ال%ة وال2ق!%ة) ون�*Eال

Eال�*<لة ب2)�%" ال §Mغي رE!ًا د¨%قًا، ��ا ی	ی	�� وال�]�2ع األصلي ال�H ت]�; _%ه ال	راسة، ال��	دة ت�
 وMأسل�ب ال�عای!ة وأسل�ب (أسال�w) ت�ل�ل ال�%انات.

  
:��Eاء ال*ائعة في ف�ض%ات الF(ب)األخ  

 ت�ز3ع األخFاء ال�2علقة -الف�ض%ات إلى ثالثة أن�اع: األخFاء ع!	 ص%اغة الف�ض%ات، األخFاء >�Y
  ال!2ائج وم!اق*2ها.ع!	 اخE2ار الف�ض%ات واألخFاء ع!	 ع�ض 
  (أوًال): األخ7اء ع(� ص+اغة الف
ض+ات:

 أن ت4ه� ع!	 ص%اغة الف�ض%ات في اآلتي:>�Y اء ال2يFل األخf�2ت  
  
أخFاء ال)%اغة اللغ�3ة مfل:غ��ض ال�ف�دات وال�فاd%" ال�?2ع�لة -اإلضافة إلØأخFاء ن��3ة  �

  وaمالئ%ة.
ي ش<ل أسlلة ب	ال م إی�ادها في ش<ل ت)�ر أخFاء ال)%اغة االح)ائ%ة:إی�اد الف�ض%ات ف �

  عالقات أو تEای أو وج�د ف�وق ج�ه�3ة.
� قائ�ًا على ال2�ل�ل ��Eن ال�>Y ما	ع! Hل الف�ض ال)ف�>*- ��Eم ص%اغة ف�ض%ة ال	ع

  اإلح)ائي.
  ع	م ذ�� م?�2; ال	اللة ال�H ت(��2 _%ه الف�ض%ة ال)ف�3ة أو الف�ض%ة ال�	یلة.�
*<ل معق	 ت2	اخل _%ه ع	ة م2غ��ات وع�امل م�ا Y)عw ف�/ الف�ض%ة إی�اد الف�ض%ات - �

 -اخE2ارات إح)ائ%ة م!اسEة أو ¨%اس ال�2غ��ات ال����ر -أدوات ¨%اس م!اسEة. و�3	وأن -ع| ال�*�ف�
��ث ال!ف?%ة ال2ي تق�م على Eق�ل�ن الY �2راه في -ع| ال]امعات ال]�ائ�3ة ال�	على رسائل ال�اج?��2 وال

 � د��2راه في عل" ال!ف� م2غ��3�فق§ بل ی!Eغي أن ت2	اخل ف�ها ع	ة م2غ��ات. وق	 رف| م*�وع -
 -]امعة أبي القاس" سع	 هللا (في العاص�ة) -?�w تق	Y" الف�ض%ات على أساس ت)�ر عالقة ب� م2غ��3

  فق§.
 ال�عاص�3 م ض�fاحEع� إل%ه مع4" ال	ورة وللعل"، فإن ه�ا ال�ف| ی2!اق| ت�اما مع ما ی�

�	د _%ه ال�2غ�� ال�?2قل وال�2غ�� ال2ا-ع، ��ا ی��	ون أن Y ص%اغة الف�ض%ات -أسل�ب -?%§ -*<ل
 اخE2ارها -اخE2ار واح	، ��ا أنها ت�2اج إلى تق?%�ها إلى ع	ة ف�ض%ات >�Y ة ال	الف�ض%ات ال�عق

 ،Hوش�در �u، جاهاف، بهاوال�ان]ي، �2!%-) Bةك�ا أشار إلى ذلF%?-2009 .(  
(Banjee, Chtnis, Jahav, Bhamalker, Shaudhury, 2009). 

ال(ل§ في ال)%اغة ب� الف�ض%ات ال2ي تق�م على ال�!هج ال�صفي االح)ائي والف�ض%ات ال2ي تق�م �
على ال�!هج ال2]��3ي أو م!هج ال2�ل�ل ال!ف?ي. و�3تE§ به�ه ال�*<لة ال(ل§ ب� مفه�مي االرتEا² وال?��%ة 

Mفي ص%اغة الف�ض%ات و gق�	ال 	ی	�ال2الي ال(ل§ في ت?�%ة أو ت�	ی	 ال�!هج ال�E2ع. و3?2	عي األم� ال2
  للعالقات ب� ال�2غ��ات.

� (أو الف�ض%ة ال)ف�3ة ورم�ها ��Eف�ض%ة ال ) والف�ض%ة اإلح)ائ%ة (أو الف�ض%ة H0ال(ل§ ب�
�. H1ال�	یلة ورم�ها �Eص%اغة ف�ض%ات ال 	ع!(  

  

عدم تحديد المشكلة تحديداً 
دقيقـاً على ضوء مالحظة دقيقة  
أو على ضوء القيام بمراجعة  
الدراسات السابقة المتعلقة  
بالموضوع

تكرار دراسة المشكلة؛ حيث  
يعمد بعض الباحثين المبتدئين  
وغالباً ما يكون ذلك لعدم  
مراجعة الدراسات السابقة  
بتكرار دراسة مشكلة قد  
درست من قبل من طرف  

إشارة    باحثين آخرين، ودون
لذلك

عدم ربط تحديد المشكلة بأهمية  
الدراسة من الناحية النظرية  
والعملية وبأهداف الدراسة مما  
يفقد مشكلة البحث أهميتها  
وقيمتها العلمية والعملية

عدم ربط مشكلة الدراسة وما  
تتطلبه من خطوات بجدول زمني  
لكل مرحلة من مراحل البحث مما  

يتيهون في    يجعل بعض الباحثين
المرحلة األولى من مراحل البحث
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  »2022ب النفس  شخصية العام العربية في علوم وط -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

� م ت)�ر عالقة ب� م2غ��ات ما أو ب� م2غ��3: س، ص وم ال!اح%ة �Eف�ض%ات ال gلF!ت
)، في ص%اغة الف�ض%ات Y<�ن م 26، ص: 1983العل�%ة، فإن ال(�Fة األولى ��ا ی��	 ذلB (أون]ل، 

 �F)م الق!اعة به�ه ال�ع�فة، وال	وع ة الfان%ة هي ص%اغة الف�ض%ة تق�3" ال�ع�فة ال�ال%ة في م]ال مع�
  ح?w فه" الEاح� وم خالل ت)�ر عالقة ب� م2غ��3 س، ص. 

) أZYًاأن!ا ح� ن	رس nاه�ة ما فإنه Y<�ن ل	ی!ا تف?��ان: األول تف?�� ال!3�4ة 1983و�3; (أون]ل، 
ف?�� ه� األفZل ال�ال%ة ال2ي ن�; أنها غ�� �ا_%ة أو ناق)ة، والfاني تف?�� م ع!	نا مع2ق	ی أن ه�ا ال2

 مقارنة -ال2ف?�� األول. 
� ع ال	ل�ل م خالل ج�ع ال�%انات وت�ل�لها وم!اق*2ها الت(اذ ق�ار �Eة ال2ال%ة في ال�F)ل الf�2وت
�) أوMالف�ض%ة ال!3�4ة (ال�	یلة). وaذا اس2(	م!ا اإلح)اء �Eإما -الف�ض%ة ال)ف�3ة (ف�ض%ة ال Æاالح2فا

 �>Y أن 	ار الف�ض%ة فالبE2الخ  0.95ن م?�2; ال	اللة ق�3ًا؛ أH ال ی!Eغي أن Y<�ن م?�2; الfقة أقل م
  .0.05وال ی!Eغي أن ی2]اوز اح�2ال ال(Fأ 

  
  (ثان+ًا): األخ7اء ع(� اخ�4ار الف
ض+ات:

ع!	ما Yق�م الEاح� -اخE2ار ف�ض%ة أو ف�ض%ات -اس2ع�ال أح	 ال�!اهج العل�%ة ال�ع�وفة فإنه ق	 Y)ل 
�ة. وق	 Y)ل الEاح� إلى خالصة (ن2%]ة) إلى ن2%]ة مفادها أ%��ة أو أنها غ�� ص%�ن الف�ض%ة ص

  خا�lة ح�ل الف�ض%ة في ال�االت ال2ال%ة:
 إذا �ان ت)�%" ال	راسة ال�(2ار خا�lًا. - 1
 إذا �ان8 ��3قة ال�عای!ة ال�(2ارة خا�lة. - 2
 إذا �ان8 ��3قة ج�ع ال�%انات خا�lة أو غ�� د¨%قة. - 3
 ا�lًا.إذا �ان ت�ل�ل ال�%انات خ - 4
 إذا �ان8 األسال�w اإلح)ائ%ة (االخE2ارات اإلح)ائ%ة) ال�?2ع�لة غ�� مالئ�ة. - 5
 ). ,1996Kumarإذا �ان8 ال!2ائج ال�?2(ل)ة خا�lة. ( - 6

 مfل �fاحEمع4" ال	)و��3Lin, 1976)، )1983أون]ل، ، ((Kumar 1996( أن ه!اك خFأی
ه�ا: ال(Fأ م ال!�ع األول، ف�ض%ة ما، اخE2ار شائع� ق	 Yقع ف�ه�ا الEاح� ع!	ما Y?2(ل/ ن2ائج ح�ل 

  وال(Fأ م ال!�ع الfاني.
  :ال-7أ م* ال(�ع األول-أ

ب!اءًا على ما ت�)ل!ا عل%ه  –) ال(Fأ م ال!�ع األول -أنه (إم<ان%ة أن ن�ف| Y2004ع�ف (ش�%]ل، 
�ة، أH رف| ف�ض%ة �ان م ال�اجw ق��لها). –م معل�مات %�-�ع!ى الف�ض%ةال)ف�3ة وهي ص

�ة؛ أYأن نق�ر -أنه ال %�آخ�،فإن ال(Fأ م ال!�ع األول Yع!ي رف| الف�ض%ة ال)ف�3ة وهي في ال�اقع ص
 .Bذل �ات ع<Eفة ت" إث	(أ أو الF)ال- uال�2غ��ات ال��اد دراس2ها ول   ی�ج	 ف�ق أو اخ2الف ب�

*�� ألفا إلى م?�2; ؛ ح�� تαی�م� الح�2ال ه�ا ال(Fأ في �w2 اإلح)اء وال�!ه]%ة -ال�م� ألفا 
 ��ا أش�نا إلى ذلB. و23علg  0.05ال	اللة ال�H ن(2اره ع!	 ف�/ عالقة ما، وال�H ال ی!Eغي أن Yقل ع

�ة، وتق�ل الف�ض%ة ال�	یلة %�ه�ا الF)أ -اح�2ال رف| الف�ض%ة ال(ف�3ة ع!	ما ت�uن في ال�اقع ص
لة ب2أك�	 وج�د عالقة ب� م2غ��3 ت�8 (ال!3�4ة) وهي في ال�اقع خا�lة، و3ق�م الEاح� في ه�ه ال�ا

.  ال	راسة ب�!�ا الت�ج	 في ال�اقع أH عالقة ب� ال�2غ��3

  

غموض العبارات المستعملة  
لتحديد المشكلة المطروحة، 
وعدم تحديد المفـاهيم  
المستعملة، وعدم تحديد اإلطار  
النظري لهذه المفـاهيم إن  
وجد،وعدم تقديم تعاريف  

لقياس) للمفـاهيم  إجرائية (قـابلة ل
التي تتضمنها المشكلة  

عدم انبثاق "مشكلة البحث" عن  
رغبة الباحث ومن حبه لمجال  
معين يريد البحث والتعمق فيه. 
ولكن قد تفرض عليه "مشكلة  
البحث" من جهة رسمية أو غير  
رسمية  

أن مشكالت البحث العلمي التي  
تطرح من طرف بعض الباحثين  

ئرية ال تشكل  في الجامعات الجزا
إضافة نوعية إما ألنها تكرار  
لبحوث سابقة في نفس  
الموضوع، وإما ألنها مواضيع  
متشابهة تجرى في عدة جامعات  
في نفس الوقت  

غموض المشكلة: وقد يكون  
هذا الغموض بسبب اللغة  
المستعملة من طرف الباحث، أو  
بسبب عدم فهم المشكلة من  
طرف الباحث نفسه
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -البروفيســور مصطفى عشوي  « عــدد خــاص : 
 

 

  الف�ض%ة ال)ف�3ة ال2ال%ة: فعلى س��ل ال�fال؛ إذا أردنا اخE2ار
H0 راسي ل2الم��	ل ال�(�(الف�ض%ة ال)ف�3ة): ال ی�ج	 أث� ل3�Fقة تعل%�%ة ج	ی	ة على ز3ادة ال2

  ال��حلة االب2	ائ%ة.
  مقابل الف�ض%ة ال�	یلة ال2ال%ة:

H1 یلة(الف�ض%ة	راسي ل2الم�� ال��حلال�	ل ال�(�  ة االب2	ائ%ة.): ی�ج	 أث� ل3�Fقة تعل%�%ة ج	ی	ة على ز3ادة ال2
، وMع	 الU%ام -ال2�ل�ل اإلح)ائي ال�الئ" خل)!ا 0.05فإن!ا ن(��2 ه�ه العالقة ع!	 م?�2; داللة ألفا = 

إلى أنه ی�ج	 أث� لل3�Fقة ال2عل%�%ة ال]	ی	ة على ز3ادة ال2�)�ل ال	راسي ل2الم�� ال��حلة االب2	ائ%ة، -�ع!ى أن!ا 
�ة، وق�ل!ا -ال2الي الف�ض%ة ال�	یلة.رفZ!ا الف�ض%ة ال)ف�3ة ب�!�ا هي في ال� %�  اقع ص

ول�2ض%ح أك�f؛ فإن!اح<�!ا ب�ج�د أث� لل3�Fقة ال2عل%�%ة ال]	ی	ة على ز3ادة ال2�)�ل ال	راسي ل2الم�� 
  ال��حلة االب2	ائ%ة في ح�!أنه ال ی�ج	 لها أYأث�.

م?�2; ال	اللة ال�H ول2فادH ال�ق�ع في ه�ا ال(Fأ، ی!)ح ال(��اء ب�فع م?�2; ال	اللة ح�� E(Yح 
  .0.05ب	ًال م  0.01ن(��2 _%ه الف�ض%ة ال)ف�3ة 

  
  :ال-7أ م* ال(�ع ال�اني-ب

) ال(Fأ م ال!�ع الfان�Eأنه (إم<ان%ة أن نق�ل الف�ض%ة ال)ف�3ة وهي في ال�اقع Y2004ع�ف (ش�%]ل، 
�ة؛ أH ق��ل ف�ض �ان م ال�اجw رفZه)؛ -�ع!ى آخ�،فإن ال(Fأ م ال!�ع %�الfاني ه� ق��ل غ�� ص

�ة (أو خا�lة)، �أن نق�ر -أنه ی�ج	 ف�ق أواخ2الف %�الف�ض%ة ال)ف�3ة وهي في ال�اقعغ�� ص
 -الF)أ أو ال(	فة ت" إثEات ع<� ذلB. ب�uال�2غ��ات ال��اد دراس2ها ول  

هي في و23علg ه�ا ال(Fأ -اح�2ال ق��ل الEاح� للف�ض%ة ال)ف�3ة و βی�م� الح�2ال ه�ا ال(Fأ -ال�م� ب�2ا
�ة.و3قع الEاح� في ال(Fأ م ال!�ع الfاني %�ال�اقع خا�lة، و�3ف| الف�ض%ة ال!3�4ة ب�!�ا هي في ال�اقع ص

�ة. %�  ع!	ما Yف*ل في رف| الف�ض%ة ال)ف�3ة ب�!�ا ت�uن الف�ض%ة ال�	یلة (ال!3�4ة) في ال�اقع هي ال)
  :فعلى س��ل ال�fال؛ إذا أردنا اخE2ار الف�ض%ة ال)ف�3ة ال2ال%ة

H0.افالت�  (الف�ض%ة ال)ف�3ة): ال ی�ج	 أث� ل��الت ال�2¡%ة ال��ور3ة ل	; سائقي ال
  مقابل الف�ض%ة ال�	یلة ال2ال%ة:

H1 یلة(الف�ض%ة	افالت.ال��  ):ی�ج	 أث� ل��الت ال�2¡%ة ال��ور3ة ل	; سائقي ال
اإلح)ائي ال�الئ"  . وMع	 الU%ام -ال2�ل�ل0.05فإن!ا ن(��2 ه�ه العالقة ع!	 م?�2; داللة ألفا = 

خل)!ا إلى أنه ال ی�ج	 أث� ل��الت ال�2¡%ة ال��ور3ة ل	; سائقي ال�افالت؛ -�ع!ى أن!ا ق�ل!ا الف�ض%ة 
�ة. %�  ال)ف�3ة ب�!�ا هي في ال�اقع غ�� ص

ول�2ض%ح أك�f؛ فإن!اح<�!ا -ع	م وج�د أث� ل��الت ال�2¡%ة ال��ور3ة ل	; سائقي ال�افالت في ح�!أنه 
  . إن مfل ه�ا االس2!2اج خ��F ج	ًا، خاصة إذا �ان8 ال�%اة الE*�3ة هي م�ض�ع ال�(ا��ة.ی�ج	 لها أث�

م أه" ع�امل ال�ق�ع في ه�ا ال!�ع م ال(Fأ ال*ائع ه� ع	م ت��fل الع�!ة لل�]�2ع األصلي �أن 
Fأ ت�uن صغ��ة ج	ا أو أنها غ�� ع*�ائ%ة، وغ�� م�fلة لل�]�2ع األصلي.ول2فادH ه�ا ال!�ع م ال(

%. و�EMع!ى 10ح�� ال ی!Eغي أن ت2]اوز  βی!)ح ال(��اء ب�فع ح]" الع�!ة، وتقل�ل ن?Eة خFأ ب�2ا 
فإن ذلB ی�دH إلى أن  45أو ح2ى  30أو  15آخ�، فإن ز3ادة ح]" الع�!ة إلى مائة مfًال -ع	 أن �ان8 

  2%]ة العامة، أنه ومع% أو أك�f. وه�ا Yق�د إلى ال!Y90<�ن اح�2ال ص�ة الق�ار أو ق�ة االخE2ار ه� 

  

عدم الربط بين صياغة المشكلة  
ومراجعة الدراسات السابقة  
بسبب نقص المراجع العلمية في  
مجال معين أو بسبب عدم معرفة  
الباحث للغة اإلنجليزية التي  
تعتبر لغة البحث في علم النفس  
في هذا العصر

أخطاء الصياغة اللغوية  
مثل:غموض المفردات  

يم المستعملة باإلضافة  والمفـاه
إل¼أخطاء نحوية وإمالئية.

إيراد الفرضيات بشكل معقد  
تتداخل فيه عدة متغيرات  
وعوامل مما يصعب فحص  
الفرضية باختبارات إحصائية  
مناسبة أو قياس المتغيرات  
المذكور بأدوات قياس مناسبة

الخلط في الصياغة بين  
الفرضيات التي تقوم على المنهج  

وصفي االحصائي والفرضيات  ال
التي تقوم على المنهج التجريبي  
أو منهج التحليل النفسي
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  »2022شخصية العام العربية في علوم وطب النفس   -وي  البروفيســور مصطفى عش« عــدد خــاص : 
 

 

% ی�دH إلى نق)ان الق�ة 10ل!?Eةβ. إن ت]اوز ن?Eة خFأ ب�2ا βز3ادة ح]" الع�!ة Yقل خFأ ب�2ا 
   % م�ا ی�3	 م ال*<�ك ح�ل ص�ة الق�ار.90االح)ائ%ة ع

ح�� یZ2ح م ال*<ل أن الق�ة  ) ال2الي العالقةب�!الق�ةاإلح)ائ%ةوح]" الع�!ة؛1ی�ضح ال*<ل رق" (
ت�داد-ازدYادح]" الع�!ة وه�ا Yع!ي أن الق�ة في دراسة ما ق	 ت�uن م!(فZة -?�w ان(فاض اإلحصائیة 

  .(Lane,2000)) أZYًا تلB العالقة 2ع	د أف�اد ع�!ة ال	راسة، ��ا ی�ضح ال*<ل رق" (
  

 ): أثر حجم العينة على القوة1شكل رقم (

  
  
  
  
  
 
  
  

 

 وحجم العينةاإلحصائية: العالقة بين القوة )2شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  و�3ضح ال]	ول ال2الي ال�االت ال��<!ة للق�ار اإلح)ائي مق�ونة مع ال�االت ال�اق¬%ة للف�ض%ة ال)ف�3ة.

  ).2004(نقال ع: ش�%]ل، 
 8��إن ص	ق ال!2ائج ال2ي ن�)ل عل�ها م الع�!ة ی�2قف على درجة ت��fلها لل�]�2ع األصلي ال�H س
�f!ا فإن!ا م�FZون لق��ل ما تأتى -ه الع�!ة، ألن!ا ال ن�لB إال أن نأخ� Eي ع�!ة لZإن!ا ن�ت �م!ه، وح�

  ل�عل�مات وال�%انات ال2ي وف�تها ل!ا ه�ه الع�!ة ون?2(	م ذلB في ال�<" على الف�ض%ة-)�ة ا

  الف
ض+ة ال,ف
	ة في ال�اقع
  الق
ار


 ص?+?ةCص?+?ة  غ 
�ة%�  ف
ض+ة ال,ف
	ةالرف�  ال(Fأ م ال!�ع األول ص

�ة ل!�ع الfانيال(Fأ م ا%� ف
ض+ة ال,ف
	ةالق�6ل   ص

  

أيضاًأننا حين ندرس ظاهرة ما  
فـإنه يكون لدينا تفسيران: األول  
تفسير النظرية الحالية التي نرى  
أنها غير كافية أو ناقصة، 
والثاني تفسير من عندنا  
معتقدين أن هذا التفسير هو  

. ارنة بالتفسير األولاألفضل مقـ

عندما يقوم الباحث باختبار  
فرضية أو فرضيات باستعمال أحد  
المناهج العلمية المعروفة فـإنه قد  
يصل إلى نتيجة مفـادها أن  
الفرضية صحيحة أو أنها غير  
صحيحة

) الخطأ  2004يعرف (شبيجل، 
من النوع األول بأنه (إمكانية أن  

صلنا  بناءاً على ما تح –نرفض  
–عليه من معلومات  

الفرضيةالصفرية وهي صحيحة،  
أي رفض فرضية كان من  
الواجب قبولها)

H0  (الفرضية الصفرية): ال يوجد
أثر لطريقة تعليمية جديدة على  
زيادة التحصيل الدراسي لتالميذ  
المرحلة االبتدائية.
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��2ل اY د الف�ض%ة ال)ف�3ة	ح<" أو ق�ار ن2(�ه -) Hح أن أZ2ث" ی ل)�ة ال(اصة -ال�]�2ع �<ل. م
  أو ال(Fأ، ون�uن ب�لB أمام أرMعة ب	ائل (ك�ا ی�ض�ها ال]	ول أعاله):

  
�ة وتأتي ن2ائج الع�!ة ال ت�3	ها، فإن!ا ن�فZها و3<�ن الق�ار 1(%�) أن ت�uن الف�ض%ة ال)ف�3ة ص

، و3ع!ى رف| الف�ض%ة αخا�lًا، وال�<" غ�� صائw و3?�ى خFأ م ال!�ع األول واح�2اله ه� ألفا 
�ة.ال)ف�3ة %�  ب�!�ا هي في واقع األم� ص

) أن ت�uن الف�ض%ة ال)ف�3ة خا�lًة وتأتى ن2ائج الع�!ة ت�3	 خFأها فإن!ا ن�فZها و3<�ن الق�ار 2(
  صائEًا أو ال�<" سل%�ًا.

�ًة، وتأتى ن2ائج الع�!ة ت�3	 ص�2ها فإن!ا نق�لها و3<�ن الق�ار 3(%�) أن ت�uن الف�ض%ة ال)ف�3ة ص
  ئEًا.سل%�ًا، أو ال�<" صا

) أن ت�uن الف�ض%ة ال)ف�3ةخا�lًة وتأتى ن2ائج الع�!ة ت8�f ص�2ها، فإن!ا نق�لها و3<�ن الق�ار 4(
، و3ع!ى ق��ل الف�ض%ة βخا�lًا أو ال�<" غ�� صائw و3?�ى خFأ م ال!�ع الfاني واح�2اله ه� ب�2ا 

  ال)ف�3ة ب�!�ا هي في واقع األم� خا�lة.
 م βو2�Mاαال�Y H]عل �أل م ألفا  إن االخE2ار اإلح)ائي ال��2< ه�uول ،>�Y أصغ� ما

ال)ع�Mة -�<ان ت)غ��ه�ا معًا في آٍن واحٍ	؛ ذلB أن تقل�ل إح	اه�ا Yق�د -)�رة مEاش�ة إلى ز3ادة في ¨%�ة 
وفي �ل2ا ال�ال�2 فإن ق�ارًا  βزاد خFأ ال!�ع الfاني ب�2ا αاألخ�;، فuل�ا صغ�ت ¨%�ة م?�2; ال	اللة ألفا 

l�8 خا��fات ل]أ اإلح)ائ��ن إلى تMه�ه ال)ع� w![أجل ت ًا س�2(� أو خFأ في ال�<" س%قع. وم
،وال�3ادة في ح]" الع�!ة (وق	 Y<�ن ه�ا 0.01أو  0.05أو  0.10كأن ت�uن αم?�2; ال	اللة ع!	 ألفا 

%�2ها  (Power of Test) م�<!ًا وق	 ال Y<�ن) لل�)�ل على ق�ة م!اسEة. ه�ه الق�ة ت?�ى ق�ة االخE2ار ̈و
�ة) م�ا ی	ل على ص�ة  H0) أو اح�2ال رف| الف�ض%ة ال)ف�3ة β -1هي (%�وهي خFأ (أو غ�� ص

  الق�ار وق�ة االخE2ار.
 أZYا ع!	 اخE2ار الف�ض%ات مایلي:�fاحEقع ف�ها -ع| الY اء ال2يFاألخ   وم

 اE2م اخ2%ار االخ	ار الف�ض%ة أو عE2ة الخEاس ال�!اس%Uم اخ2%ار أدوات ال	ر االح)ائي ع
ال�!اسw لل�%انات ال�?2ع�لة (اس�%ة، ت�ت��%ة، فlات م!�42ة، ن?�%ة) أو للع�!ات ال2ي ج�ع8 م!ها 

  ال�%انات.
 :4ارات االح,ائ+ة�
 ال,?+ح لالخCار غ+�  االخ

ی!Eغي للEاح� أن Y(2ار ن�ع اإلح)اء ال�Y H?2ع�له: هل ه� اإلح)اء ال�عل�ي (أو الEارامH�2)أم 
ل�ي (أو غ�� الEارامH�2) و3�	د االخE2ار اإلح)ائي ال�!اسw ل2�ل�ل ال�%انات ال2ي اإلح)اءغ�� ال�ع

ج�عها ع ��g3 ال�عای!ة أو الM�[2ة. وم األخFاء ال*ائعة في ه�ا ال�]ال اس2(	ام ت�ل�ل الE2ای أو 
fلة لل�]�2ع اخE2ار (ت) مfًال القائَ�� على اإلح)اء ال�عل�ي (الEارامH�2)-ف�ض أن الع�!ة ع*�ائ%ة وم�

األصلي، في ح� أن اإلح)اء ال�Fل�ب اس2(	امه ه� اإلح)اء غ�� ال�عل�ي (غ�� الEارامH�2)، وأن 
� ع�!ة ق)	Yة وال ت�fل ال�]�2ع �Eألن ع�!ة ال Hع �اMالة ه� م��االخE2ار ال�Fل�ب ت�F%قه في ه�ه ال

�ة أو األصلي. وMالEFع، فإن ن2%]ة ال2�ل�ل اإلح)ائي ق	 ت�دH إلى رف| الف%��ض%ة ب�!�ا الف�ض%ة ص
  الع<�.

  

  

H1  (الفرضية البديلة): يوجد
أثر لطريقة تعليمية جديدة على  
زيادة التحصيل الدراسي لتالميذ  
المرحلة االبتدائية.

إن صدق النتائج التي نحصل  
عليها من العينة يتوقف على  
درجة تمثيلها للمجتمع األصلي  
الذي سحبت منه، وحيث إننا  

تضي عينة لبحثنا فـإننا  نر 
مضطرون لقبول ما تأتى به العينة

أن تكون الفرضية الصفرية  
صحيحة وتأتي نتائج العينة ال  
تؤيدها، فـإننا نرفضها ويكون  
القرار خاطئاً، والحكم غير صائب  
ويسمى خطأ من النوع األول  

، α واحتماله هو ألفـا

أن تكون الفرضية الصفرية  
نتائج العينة تؤيد    خاطئةً وتأتى

خطأها فـإننا نرفضها ويكون  
القرار صائباً أو الحكم سليماً 
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� العل�ي ال�ص�، فإنه ال ی!Eغي الB%>*2 في ال�ع�فة القائ�ة �Eة عامة في ال	و�قاع ،>Y ومه�ا
� واح	 فق§؛ أH أن الB%>*2 في �وال��2اك�ة وال2ي خZع8 للف�/ العل�ي (ال!3�4ات القائ�ة) ن2%]ة -

ات ت*<B في ال!3�4ة العل�%ة القائ�ة م�ا Y?2	عى إعادة ال!�4 ف�ها، وال�	ء ن3�4ة ما Yأتي عقw ع	ة دراس
  في ع�ل%ة ب!اء نH�4 ج	ی	.

 
  (ثال�ًا): األخ7اء ع(� ع
ض ال(�ائج وم(اق.�ها:

 ع!	 ع�ض ال!2ائج ما یلي:�fاحEقع ف�ها -ع| الY اء ال2يFاألخ   م
  ها.ع	م رM§ ال!2ائج ال��)ل عل�ها -�*<لة ال	راسة وف�ض%ات�
  ع	م رM§ ال!2ائج -الف�ض%ات وال!3�4ة ال2ي ت�uن الف�ض%ات ق	 اش2ق8 أو أخ�ت م!ها.�

أن!ا إذا انFلق!ا م ن3�4ات عل�%ة واش2قق!ا م!ها ف�ض%ات -3�Fقة  –وم ال�ف�2ض م!UF%ًا وعل�%ًا 
�ة%�   –ص

� اإلم��3قي وMال2الي ن	ع" ال!3�4ات العل�%ة القائ��Eه�ه الف�ض%ات -ال 	ع!ي أن ن��Y ه�ا ال uة. ول
  ع	م الB%>*2 ف�ها مFلقًا.

  
  ع�م ر%J الف
ض+ات $�(اق.ة ال(�ائج: �

� ومع الف�ض%ات ال2ي �Eب�ض�ح مع م*<لة ال Bذل §Mل�!اق*ة ال!2ائج دون ر �fاحEیل]أ -ع| ال
� ) على ض�ورة ب	ء م!اق*ة ن2ائج ال2011اع�2	 عل�ها، ب�!�ا ت��	 ال]�¬%ة األم�3<%ة لعل" ال!ف� (�E

-¬Eارات واض�ة ع دع" أو ع	م دع" الف�ض%ات ال2ي انFلg م!ها الEاح� األساس%ة م!ها والف�¡%ة، 
� على ض�ء ه�ه ال�!اق*ة.�Eفه" القار· ل�*<لة ال   وض�ورة ال2أك	 م

وE!3غي للEاح� أZYا أن ی��� ماهي ال�*<الت ال2ي ل" F2?Yع -�fه إY]اد ال�ل�ل لها أو ماهي 
� وال2ي ت�2اج إلى -��ث األسlلة ال2ي ل" �Eال F2?Yع اإلجا-ة ع!ها، وماهي الف�ض%ات ال2ي ق	 ت�2ل	 م

أخ�; لف�)ها. وaلى أH م	; ت�تE§ ن2ائ]ه ب!2ائج ال	راسات ال?ا-قة أو ع	م ارتEا�ها، وما ه� ت���3 ع	م 
 ��Eه ال()ائ/ ال?%<�م3�2ة ألدوات الf�ال�?2ع�لة اإلتفاق مع ال	راسات ال?ا-قة، وهل ت�اف�ت في -

� العل�ي.�Eش�و² ال   )مقای%�، اخE2ارات...(، وش�و² ال�عای!ة، وغ�� ذلB م
  

  خات�ة:
 مه�ا �ان م?�2اه" العل�ي وخاصة ال��2	ئ� م!ه" اإله�2ام -أخFاء ص%اغة م*<الت �fاحEغي للE!ی

��ث العل�%ة و E�3 ال�Fف ت	اء والع�ل على تفادیها بهFاألخ � وف�ض%اته وغ��ها م�Eة ج�دتها؛ ال% ت̈�
� ص%اغة م�	دة ود¨%قة ه� �Eص%اغة ف�ض%ة ال Bة، و��ل�%�� -3�Fقة ص�Eألن ص%اغة م*<لة ال Bذل
�، ون�¡%ة أدوات �Eة ل�*<لة الEراسات ال?ا-قة ال�!اس	م�اجعة لل � ال2ال%ة، م�Eات ال�Fد خ	�Y Hال�

��3ي ال�H ی!Eغي اس2ع�اله إن �ان8 ج�ع ال�%انات�دقة االخE2ارات االح)ائ%ة ال�?2ع�لة، وال2)�%" ال2]
  ه!اك حاجة إل%ه، واس2(الص ال!2ائج وم!اق*2ها.

��ث وف�ض%اته وال2ي أوردها ع	ة Eاء ال*ائعة" في ص%اغة م*<الت الFت" اس2ع�اض أه" "األخ 	لق
��ث ال�ق	مة ل!�ل ال�اج?��2 Eالعل�ي، وال2ى الح4!ا مع�4ها في ال ��Eوخ��اء في م!اهج ال �fاح-

  	��2راه في ال]امعات ال]�ائ�3ة -)فة خاصة.وال

  

أن تكون الفرضية الصفرية  
صحيحةً، وتأتى نتائج العينة تؤيد  
صحتها فـإننا نقبلها ويكون  
.القرار سليماً، أو الحكم صائباً 

أن تكون الفرضية  
الصفريةخاطئةً وتأتى نتائج  
العينة تثبت صحتها، فـإننا نقبلها  

الحكم    ويكون القرار خاطئاً أو
غير صائب ويسمى خطأ من  

βالنوع الثاني واحتماله هو بيتا  

ينبغي للباحث أن يختار نوع  
اإلحصاء الذي يستعمله: هل هو  
اإلحصاء المعلمي (أو  
البارامتري)أم اإلحصاءغير  
المعلمي (أو غير البارامتري)

ال ينبغي التشكيك في المعرفة  
القـائمة والمتراكمة والتي  

ص العلمي  خضعت للفح
(النظريات القـائمة) نتيجة بحث  
واحد فقط

أن التشكيك في نظرية ما يأتي  
عقب عدة دراسات تشكك في  
النظرية العلمية القـائمة مما  
يستدعى إعادة النظر فيها، 
والبدء في عملية بناء نظري  
.جديد
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��ث العل�%ة في ال]امعات Eإلى �فاءة وفعال%ة ال Hالعل�ي س��د ��E�3 م!ه]%ة ال�Fأن ت Bوالش
��ث م�ا س%?ه" -فعال%ة في حل ال�*<الت ال2ي ت�تE§ -ال2!�%ة وت�3�F ال�]�2عات وغ��ها مEم�اك� ال 

� العل�ي في إ�ار رؤ3ة واس�2ات%]%ة واض�ة لل2!�%ة�Eاف ال��س�مة لل	األه gق��  .واألو�ان، وت
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ينبغي للباحثين مهما كان    
مستواهم العلمي وخاصة  
المبتدئين منهم اإلهتمام بأخطاء  
صياغة مشكالت البحث وفرضياته  
وغيرها من األخطاء والعمل على  
تفـاديها بهدف تطوير البحوث  
العلمية وترقية جودتها

تم استعراض أهم "األخطاء  
الشائعة" في صياغة مشكالت  

وفرضياته والتي أوردها  البحوث  
عدة باحثين وخبراء في مناهج  
البحث العلمي، والتى الحظنا  
معظمها في البحوث المقدمة  
لنيل الماجستير والدكتوراه في  
الجامعات الجزائرية بصفة خاصة

أن تطوير منهجية البحث العلمي  
سيؤدي إلى كفـاءة وفعالية  
البحوث العلمية في الجامعات  

ز البحوث مما  وغيرها من مراك
سيسهم بفعالية في حل المشكالت  
التي ترتبط بالتنمية وتطوير  
المجتمعات واألوطان، وتحقيق  
األهداف المرسومة للبحث  
العلمي في إطار رؤية  
واستراتيجية واضحة للتنمية

  

 2021ــام  كتـــاب "حصـــــــاد النشـــاط العلمــي لمؤسسة العلوم النفسية العربية للع
  2021للعام   " ملحق الكتـــاب السنـــوي لـ" منجزات مؤسسةالعلوم النفسية العربية

 )الطب النفساني (تونس  -إشراف: د.جمال التركي  
 ) تحميـــل الكتـــاب ( تنزيل حر
  تحميل من الموقع العلمي

www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynet-AlHassad2021.pdf 

  تحميل من المتجر اإللكتروني
http://arabpsyfound.com/index.php?id_product=500&controller=product&id_lang=3  
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  : االسE!2ا��االس2ق�اء في ع�ل%ة ف�/ ال!3�4ة1ال�ل�g رق" 
)   Lin, 1976)م!ق�ل ع
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  على الفـايس بوك"  نفسانـــــي"  العربي الكتاب
https://www.facebook.com/The-Arab-eBook-of-Psychological-Sciences-217222165315189/ 

  على التويتر" نفسانـــــي"  العربي الكتاب
https://twitter.com/arabpsyfound 

  " نفسانـــــي"  العربي لكتاباللوحة االعالنية ل
PubBr/APF.NafssanyPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  
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 1نــــــــــــالب الجامعييــــــــــرة الطـــــــــــي مذاكــــــــرب فـــــــــــــوط الحــــــــــر ضغـــــــتأثي
  
 

  
 الجزائر  -مصطفى عشوي   د.

 31261الظهران   -جامعة الملك فهد للبترول والمعادن -أستاذ اإلدارة بكلية اإلدارة الصناعية

      mustafait@hotmail.com  

     
 

 ملخص الدراسة

لدراسة موضوع الضغوط التي تعرض لها طالب جامعيون تناولت هذه ا

أثناء فترة الحرب على العراق وما صاحب هذه الضغوط من ردود فعل 

جسمية وأنماط توافق بعضها إيجابي وآخر -انفعالية وأعراض نفسية

 سلبي وتأثير ذلك كله في مذاكرة الطالب. 

الستعداد ومن أهم أهداف هذه الدراسة معرفة هذه الردود وضرورة ا

على ضوء هذه المعرفة لتقديم الدعم النفسي والمساعدة الضرورية من 

خالل مراكز التوجيه واإلرشاد النفسي بالجامعات لتحقيق التوافق مع 

الضغوط وتخفيف آثارها السلبية على الصحة الجسمية والنفسية 

 والتحصيل الدراسي والعملي أثناء وبعد معاناة هذه الضغوط. 

فعل من خالل دراسة مسحية تسجيل آراء الطالب وتحليلها لقد تم بال

تحليال إحصائيا، وتبين أن أغلب أفراد العينة قد عانوا فعال من 

ضغوط شديدة جراء ما صاحب الحرب من انفعاالت سلبية مثل الخوف 

والغضب والحزن. وقد ارتبطت بهذه االنفعاالت السلبية بعض االضطرابات 

رق واضطرابات الهضم، وبعض االضطرابات النفسية الجسمية مثل األ

المتعلقة بالتعامل مع اآلخرين مثل التوتر وتغير المزاج، كما رافق 

ذلك اللجوء إلى أنماط توافق مع الضغوط بعضها إيجابي مثل اللجوء 

للصالة والدعاء وبعضها سلبي مثل اللجوء للمهدئات والتدخين، وقد 

ردود إلى ضعف تركيز الطالب  ارتبطت كل هذه الضغوط وما صاحبها من

أثناء المذاكرة وانخفاض الوقت المخصص للمذاكرة مما قد يؤدي إلى 

 تأثر تحصيل الطالب الدراسي بصورة سلبية.

وقد خلصت الدراسة إلى أهمية االهتمام بالطالب أثناء تعرضهم 

للضغوط النفسية بسبب الكوارث الطبيعة واألزمات الشديدة، وإلى 

اكز التوجيه واإلرشاد بالجامعات بتقديم الدعم ضرورة قيام مر

النفسي المطلوب للتخفيف من اآلثار السلبية المصاحبة والتالية 

    للضغوط النفسية الشديدة .
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 مق�مة : 
ل�حr أث!اء ال��ب ال	ائ�ة في الع�اق أن أغلw الFالب ق	 عال وج�هه" القلg وساد سل��ه" اض�Fاب 

م�اع�	 االم2�انات ال��	دة سلفا. ول�حr  مل��Æ م�ا ح	ا بEعZه" إلى أن FYل��ا م أسات�ته" تأخ��
 rة، ��ا ل�ح�>Eأ في ال?اعات ال�	راس%ة ال2ي ت�	ال /(�أZYا تأخ� وص�ل -ع| الFالب إلى ال

  اه�2ام الFالب ال���u -�2ا-عة أخEار ال��ب ال2ي اش2	 أوارها. 
الق2ال م!ا�n  وق	 �ان8 م(2لف وسائل اإلعالم وخاصة الفZائ%ات الع�M%ة ت�� مEاش�ة م م%ادی

م�¡Eة للق2لى وال]�حى وخاصة في صف�ف األ�فال وال!?اء ج�اء ق!�لة -غ	اد والE)�ة وغ��ه�ا -الFائ�ات 
  وال)�ار3خ ال��جهة وما ت�تw ع ذلB م ت	م�� ش	ی	. 

دفع8 ه�ه ال�الح4ات الEاح� أن یه2" به�ا ال��ض�ع ودراس2ه دراسة م�	ان%ة تع�2	 على ج�ع 
ل ت�ز3ع اسE2انة على ع	ة صف�ف دراس%ة -ال]امعة عل�ا -أن �الب ه�ه ال]امعة قادم�ن ال�%انات م خال

م م(2لف أ��اف ال��لuة الع�M%ة ال?ع�دYة. وق	 ج�; ج�ع االسE2انات �لها وال��ب ما ت�ال دائ�ة إال أن 
   االن2هاء م ج�ع �ل ال�%انات �ان ق�ل ی�م واح	 م دخ�ل الق�ات األم�3<%ة إلى -غ	اد. 

  أه�اف ال�راسة:
اله	ف األساسي م ه�ه ال	راسة ه� مع�فة م	; تأث� الFالب ال]امع�� به�ه ال��ب م ال!اح%ة 

ال]?	Yة) وتأث��ها في ال!اح%ة  -االنفعال%ة وتأث�� ذلB في ال!اح%ة ال?%<�مات%ة (اإلض�Fا-ات ال!ف?%ة 
�ا² ال�2افg ال2ي ل]أ إل�ها الFالب لل2غلw ال�ع�_%ة (ال��اك�ة)، ��ا ه	ف8 ال	راسة إلى م�اولة مع�فة أن

  على ضغ�² ال��ب أو ما Y?�ى -اض�Fاب الZغ�² ال�)احEة أو ال2ال%ة لل)	مات.
  ال�راسات ال�ا$قة: 

) ال2ي Selye, 1976) دراسة سل�ي (stressم ال	راسات األولى ال2ي ع�ف8 الZغ§ ال!ف?ي (
ة. وال�ق)�د ب�د الفعل الف?��ل�جي أH ع�ض ج?�ي ع�ف2ه -أنه رد فعل ف?��ل�جي ألح	اث خارج%ة مه	د

كال2ق�� وفق	ان ال*ه%ة واإلسهال واألرق وغ�� ذلB م األع�اض ال]?�%ة ال2ي تعقw ال2ع�ض ل2غ�� ���� 
 Bذل في ال�%اة ال*()%ة -*<ل سل�ي �الFالق وال2ه]�� وال!في وال?]، وق	 ت�uن الZغ�² أق�; م

�%¬%ا �ال�uارث ال�F%¬%ة أم ناج�ا ع فعل إن?اني �ال��وب والع!ف كال2ع�ض ل�ادث م�وع س�اء �ان �
 ال?%اسي. 

-أنه أstressor(  H) العامل الZاغ§ (Lazarus & Folkman, 1984وع�ف الزاروس وف�ل�uان (
  م!Eه خارجي Yق�مه ش(/ ما -أنه ف�ق �اق2ه و23ع	; ق	راته وم�ارده و�Z3 ب�ج�ده. 

) في دراسة له" 2Thabet; Mousa; Vostanis, 2002ان%� (وق	 خل/ مfال ثاب8 وم�سى و�Mس
 ال�ی Y¬%*�ن في م!Fقة ال��ب أن اس2]ا-ات ��!F?األ�فال الفل 	ا-ات اإلنفعال%ة  ع!�Fاالض ع
األ�فال ل�(2لف حاالت الع!ف ال?%اسي �ان8 حادة وقاس%ة وأن ه�ه االس2]ا-ات ل" ت4ه� فق§ ع!	 

ادمة ولu!ها nه�ت ح2ى ع!	 األ�فال ال�ی ل" ی2ع�ض�ا -)فة مEاش�ة األ�فال ال�ی تع�ض�ا ألح	اث ص
  لألح	اث ال)ادمة.

) م�اجعة لل	راسات ال?ا-قة Ryan-Wenger, 2002) (2002فان]� (-وق	 أوردت الEاحfة ر3ان
�F" الق	رة ال	فا¡%ة Y ب��ال2ي ت!اول8 تأث�� خ�F ال��ب على األ�فال وأوض�8 أن ال2ع�ض ال*	ی	 لل

  �فال ب�!�ا ی�دH ال2ع�ض ال��2س§ إلى nه�ر اس�2ات%]%ات ذات%ة لل��اYة ولل�2افg.  ع!	 األ
  

لوحظ أثناء الحرب الدائرة في    
العراق أن أغلب الطالب قد عال  
وجوههم القـلق وساد سلوكهم  
اضطراب ملحوظ مما حدا  
ببعضهم إلى أن يطلبوا من  
أساتذتهم تأخير مواعيد  
االمتحانات المحددة سلفـا. 

لوحظ أيضا تأخر وصول بعض  و 
الطالب إلى الحصص الدراسية  
التي تبدأ في الساعات المبكرة

كانت مختلف وسائل اإلعالم  
وخاصة الفضائيات العربية تبث  
مباشرة من ميادين القتال مناظر  
مرعبة للقتلى والجرحى وخاصة  
في صفوف األطفـال والنساء  

الهدف األساسي من هذه  
فة مدى تأثر  الدراسة هو معر 

الطالب الجامعيين بهذه الحرب  
من الناحية االنفعالية وتأثير ذلك  
في الناحية السيكوماتية  

- (اإلضطرابات النفسية  
الجسدية) وتأثيرها في الناحية  
المعرفية (المذاكرة)،

من الدراسات األولى التي  
) stressعرفت الضغط النفسي (

)  Selye, 1976دراسة سليي (
ه بأنه رد فعل  التي عرفت

فسيولوجي ألحداث خارجية  
مهددة. والمقصود برد الفعل  
الفسيولوجي أي عرض جسمي  
كالتقيؤ وفقدان الشهية  
واإلسهال واألرق وغير ذلك  
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) فق	 أك	 أن "أ�فال ال�� الع�Mي ی2ع�ض�ن مfل�ا ی2ع�ض ���f م أ�فال 2004أما دمحم م�سي (
ل�*اه	 ال��fu م ال!�اعات ع�� العال" ل2أث��ات ال!�اعات ال�?ل�ة -)�رة مEاش�ة و23ع�ض�ن أZYا 

). وأك	 أZYا أن م ب� تأث�� ال�*اه	 ال2ي ت�fها الفZائ%ات ن*� ال�(اوف في 307الفZائ%ات" (ص 
  نف�س األ�فال. 

وفي ال�اقع، فإن ال2أث��ات ال?ل�%ة ل�*اه	 ال��وب وال�uارث ال2ي ت�fها الفZائ%ات ال ت!�)� في 
 ب	رجات م2فاوتة ق	 ت�2اوح ب� األ�فال ال�ی ی2ا-ع�ن ه�ه الفZاuار ولEuاب والE*اه" إلى ال	ئ%ات بل ت2ع

اإلن�عاجات الF%?Eة إلى اإلصا-ة -الZغ�² ال!ف?%ة وما Y)اح�ها م اض�Fا-ات نف?%ة وج?�%ة ق	 Y)ل 
) ح�� أك	 أن الع�امل 2004-عZها إلى ح	 اإلصا-ة -ال)	مة. وق	 أشار إلى ه�ا ال�ع!ى دمحم ال!ابل?ي (

)	م%ة ال2ي Y¬%*ها ال*عw الع�اقي مfال ت�2	 إلى ال]�ه�ر الع�Mي، وال�?ل" عامة -?�w م*اع� ال�نw ال
  أمام ال�عاناة الع�ا¨%ة ��ا ب	افع ال2عا�ف.

ومع�وف أن الZغ§ ال!ف?ي ق	 Y<�ن ش	ی	ا إذا أص�w إن?ان ما -)	مة ج�اءه م�ا ی�دH إلى 
ه وت�افقه. ول�ا فغالEا ما ی2�	ث عل�اء ال!ف� ع اض�Fا-ات نف?%ة أخ�; ش	ی	ة تفق	 الف�د ت�ازن

االض�Fا-ات ال2ي ت)احw أو تعقw ال2ع�ض لل)	مات واألزمات ال*	ی	ة و3?��ن ذلB "اض�Fاب 
). فق	 أشار ال*��M!ي Posttraumatic Stress Disorder-PTSDالZغ�² ال2ال%ة لل)	مة" (

)2003 w�(ا-ات ت�Fال أن ه�ه االضfی25) م 2ع�ض�ن لل��اقف ال)¬Eة واألزمات، ��ا % م ال�ی
أشار إلى ازدYاد ه�ه ال!?Eة في حالة ال�uارث ال2ي Y)!عها اإلن?ان مfل ال��وب وم*اه	 الق2لى وال	مار. 
وم ال�الحr أن ه�ه االض�Fا-ات غالEا ما ت)�w ال)غار والEuار وال���ر واإلناث ال�ی ی2ع�ض�ن 

والZ%cانات وال��ائg أم لألزمات وال��ادث ال2ي ی�ت�uها اإلن?ان مfل س�اء لل�uارث ال�F%عة مfل ال�الزل 
ال��وب وح�ادث ال?%ارات ال(��Fة واالغ2)اب والع!ف واإلی�اء ال]?	H ال*	ی	. وح?w ال]�¬%ة 

% م ال?<ان -ال�الYات ال�2�	ة ق	 ش(/ ل	یه" ه�ا االض�Fاب. أما 10األم�3<%ة للwF العقلي، فإن 
أع�اض ه�ا االض�Fاب فق§ فأك�f م ه�ه ال!?Eة. وت��	 ه�ه ال]�¬%ة أن إصا-ة  ال�ی 4Yه�ون -ع|

اإلناث به�ا االض�Fاب أعلى م إصا-ة ال���ر. وت)!ف ال]�¬%ة أع�اض ه�ا االض�Fاب إلى ثالثة 
  أن�اع: اج�2ار ال�ادثة (الuارثة)، ت]!w اآلخ�3 واالنع�ال، ال�2ت� وال2ه%ج. 

ن أع�اض ه�ا االض�Fاب ق	 ت�ول -��ور ال�ق8 في -ع| ال�االت إال وت*�� ه�ه ال]�¬%ة إلى أ 
  -عZها ق	 ی	وم لع	ة س!�ات.

أما _%�ا ی2علg -عالج األش(اص ال�)اب� -ال)	مات واالض�Fا-ات ال�)احEة لها؛ ف2*�� ال]�¬%ة 
�2اج إلى أH عالج وaن�ا Y<ف�ه" لل*فاء م?اع	ة العائلة واألص	قاء ورجاY ه" الZإلى أن -ع 	فق .ل ال	ی

) مfال -ع	 م�اجع2ه�ا لع	ة دراسات م�	ان%ة، أن لل	ی Gillard & Paton, 1999أشار ®%ار وMات�ن (
دورا ����ا في ع�ل%ة ال�2افg مع ال)	مات ال2ي تلي ال�uارث ال�F%¬%ة مfل ال�الزل والZ%cانات واألعاص�� 

ال2ي غالEا ما ت2ع�ض  -ن ج��3ة _%]ي وفي ع�ل%ة اس2عادة ال�2ازن ال!ف?ي. وق	 الح4ا ذلB ع!	 س<ا
 مع4"  -لألعاص��uوس%ة). ول	ة واله!%�-غ| ال!�4 ع ال	ی ال�H ی!��2ن إل�ه" (اإلسالم، ال�?%

�2اج�ن إلى عالج م2()/ لل2(ل/ م األذ; ال!ف?ي ال�Y Hعقw م*اه	ة Y مات ال!ف?%ة	ا ال)Yا�ض
 األسال�w ال�E2عة في عالج ه�ا األذ; ال!ف?ي: م�ارسة ال�uارث وال��ادث ال(��Fة أو ال�*ار�ة ف�ها. وم

  ال�ع�في، العالج العائلي والعالج ال]�اعي.  - العالج ال?ل��ي
  

  

إن التأثيرات السلبية لمشاهد  
الحروب والكوارث التي تبثها  
الفضائيات ال تنحصر في األطفـال  
الذين يتابعون هذه الفضائيات  
بل تتعداهم إلى الشباب والكبار  
ولكن بدرجات متفـاوتة قد  
تتراوح بين اإلنزعاجات البسيطة  
إلى اإلصابة بالضغوط النفسية وما  
يصاحبها من اضطرابات نفسية  
وجسمية قد يصل بعضها إلى حد  
اإلصابة بالصدمة

غالبا ما يتحدث علماء النفس عن  
االضطرابات التي تصاحب أو  
تعقب التعرض للصدمات  
واألزمات الشديدة ويسمون
ذلك "اضطراب الضغوط التالية  
للصدمة" 

معظم ضحايا الصدمات النفسية  
يحتاجون إلى عالج متخصص  
للتخلص من األذى النفسي الذي  
يعقب مشاهدة الكوارث  
والحوادث الخطيرة أو المشاركة  
فيها. ومن األساليب المتبعة في  
عالج هذا األذى النفسي: 

- ممارسة العالج السلوكي
الج العائلي والعالج  المعرفي، الع

الجماعي
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و3ق�م العالج ال!ف?ي أساسا على تعل%" األش(اص اس�2ات%]%ات ال�2افg مع الZغ�²؛ وهي ع�ل%ة 
إدراك%ة (وا¡%ة) Yق�م ف�ها الف�د -اس2]ا-ات انفعال%ة وسل��%ة ه	فها خف| تأث�� الZغ�² (الزاروس، 

1991 .(  
Mو Hم��2 وغ�ا  األم�3<���fاحEال  ,�Litz, Grayای!8 (وت��	 دراسة ح	یfة قام بها ف�g3 م

Bryant, 2003على  ) إلى أه�%ة 	مات ال!ف?%ة، وان2ه�ا إلى ال2أك�	العالج ال!ف?ي لل)- �>Eخل ال�	ال2
أه�%ة ال]�ع ب� تUf%[ ال�)اب -ال)	مة ح�ل ردود الفعل ال!اج�ة ع ال)	مات ال!ف?%ة وتعل%�ه" 

�(� .   (anxiety)مهارات ال2�<" في أع�اض الZغ�² وال
��fة ال	راسات ال2ي تع�ض8 ل2أث�� ال��ب في األ�فال م م(2لف ال!�احي وخاصة في ال!اح%ة ورغ" 

��ث ال2ي أج�83 على تأث�� ال��ب في ال*Eاب وخاصة �الب ال]امعات Eان%ة وال?ل��%ة إال أن ال	ال�ج
في ع�ل%ات  -ال�ل	ان الع�M%ة تuاد ت�uن م!ع	مة. وم ه�ا الEاب جاء اإله�2ام به�ا ال��ض�ع أله��2ه

  وال�uارث ال�F%¬%ة. اإلرشاد ال!ف?ي للFالب أث!اء األزمات �ال��وب
  :  )Stress( ال�ع
	� اإلج
ائي لل�غJ ال(ف�ي

ال�ق)�د -الZغ§ ال!ف?ي في ه�ه ال	راسة �2ع�3[ إج�ائي ه� ردود األفعال ال?ل�%ة وخاصة 
!ف?%ة وال]?�%ة (ال?%<�مات%ة) اإلنفعاالت ال?ل�%ة �الغwZ وال��ن وال(�ف، وMع| االض�Fا-ات ال

كال)	اع واألرق وفق	ان ال*ه%ة، وضعف ال����2 وضعف ال��اك�ة ال2ي ل�ح84 ع!	 �الب ال]امعة أث!اء 
  اش2	اد أوار ال��ب -الع�اق �إح	; الع�اقw ال?ل�%ة للZغ§ ال!ف?ي ال*	ی	 ال�H تع�ض له الFالب. 

  اإلج
اءآت ال�(هF+ة لل�راسة:
  ن�ع ال�راسة: -1
��ث اإلسF2ال¡%ة الهادفة إلى اس2ق)اء ردود فعل الFلEة على أح	اث تعEن�ع ال ��2 ه�ه ال	راسة م

  ال��ب -الع�اق. وق	 اع�2	نا على اس2ع�ال اسE2انة في ش<ل م?ح:
  أله" االنفعاالت ال?ل�%ة ال2ي شع� بها الFالب -?�w ال��ب. - 1
  أله" االض�Fا-ات ال!ف?%ة ال]?�%ة ال2ي عان�ها. - 2
  أله" أسال�w ال�2افg ال2ي اع�2	 عل�ها الFالب به	ف ت(c%[ قلقه" ج�اء ال��ب. - 3
  ل2أث�� ال��ب وم2ا-عة أح	اثها على م�اك�ة الFالب وت����ه" أث!اء ال��اك�ة.  - 4
�ع ال4?!:  -2�Fم  

�. وق	 حاول!ا أن ن�fل �Eلل��2ول وال�عادن م]�2ع ه�ا ال 	فه Bش<ل م]��ع �الب جامعة ال�ل
�ع األصلي -?!�اته ال(�� ال�E2عة -ال]امعة وهي ال?!�ات: ال2�3��Zة، األولى، الfان%ة والfالfة ال�]2

  .wالب -ال]امعة ح�الي ع*�ة آالف �الFوال�ا-عة. و�3لغ م]��ع ال  
  عC(ة ال�راسة: -3
  ��Eفي ه�ا ال   �الEا ح?w ال�2ز3ع ال2الي:   333بلغ م]��ع أف�اد الع�!ة ال�*ار��
  

السنة 
 رية  لتحضا

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

 المجموع

56 71 7   68 94 333 

 Bإلى ذل ��*Y راس%ة ��ا	فة في م(2لف ال�?3�2ات ال	معای!ة ال) w?انات حE2ت" ت�ز3ع اإلس 	وق
  ج�عها مEاش�ة -ع	ال]	ول أعاله ح�� ت" ت�ز3ع اإلسE2انات في -ع| الف)�ل ال	راس%ة ق�ل ب	ء ال	روس و 

  

التأكيد على أهمية الجمع بين  
تثقيف المصاب بالصدمة حول  
ردود الفعل الناجمة عن  
الصدمات النفسية وتعليمهم  
مهارات التحكم في أعراض  
الضغوط والحصر

أن البحوث التي أجريت على  
تأثير الحرب في الشباب وخاصة  
طالب الجامعات بالبلدان العربية  

منعدمة. ومن هذا  تكاد تكون  
الباب جاء اإلهتمام بهذا  
الموضوع ألهميته في عمليات  
اإلرشاد النفسي للطالب أثناء  
األزمات كالحروب والكوارث  
الطبيعية

المقصود بالضغط النفسي في  
هذه الدراسة كتعريف إجرائي  
هو ردود األفعال السلبية وخاصة  
اإلنفعاالت السلبية كالغضب  

عض  والحزن والخوف، وب
االضطرابات النفسية والجسمية  
(السيكوماتية) كالصداع واألرق  
وفقدان الشهية، وضعف  
التركيز وضعف المذاكرة  

هذه الدراسة من نوع البحوث  
اإلستطالعية الهادفة إلى  
استقصاء ردود فعل الطلبة على  
أحداث الحرب بالعراق
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نهای2ها. وE!3غي ال2!�3ه ملlها. وق	 اس��2 ج�ع ال�%انات م األس��ع األول ل�	ء ال��ب إلى ی�م واح	 ق�ل 
أن ه�ه الع�!ة ل%?8 ع�!ة م�fلة لل�]�2ع األصلي ت�f%ال حU%U%ا إذ ل" ی2" اخ2%ارها وفg ال�عای!ة الع*�ائ%ة.

ب!اءًا على م�اجعة -ع| ال	راسات ال?ا-قة ال�2علقة -��ض�ع الZغ�² وال)	مات أداة ال�راسة:  -4
فق�ة ذات عالقة -ال]انw  26اسE2انة ت�u2ن م ال!ف?%ة وما Y)اح�ها م اض�Fا-ات ت�8 ص%اغة 

اإلنفعالي ( ال�ج	اني ) وMال]انw ال?ل��ي ع!	 الFالب ال]امع��. وق	 ض�!8 اإلسE2انة فق�ة د�Yغ�ا_%ة 
واح	ة ت2علg -ال�?�2; ال2عل%�ي للFالب مع العل" أن -ال]امعة خ�?ة م?3�2ات ��ا ه� م*ار إل%ه أعاله. 

 في �ل%ة اإلدارة ال)!ا¡%ة -ال]امعة، واق�2ح8 -ع| ال2ع	Yالت في ع�ض8 االسE2انة على ثال��>�ثة م
  ).1ال)%اغة وت" إع�2اد س2ة وع*�3 فق�ة لU%اسها -إس2ع�ال مU%اس ل%<�ت ��ا ه� م�ضح -ال�ل�g رق" (

 م أه	اف ه�ه ال	راسة م	; ثEات وص	ق األداة ال�?2ع�لة إال أن >Y "أنه ل وعلى �ًل، وMال�غ" م
ل)	ق ال4اه�H -اد في االسE2انة ��ا أن اإلرتEا�ات ب� مع4" فق�ات اإلس�2%ان �ان8 ذات داللة ا

  إح)ائ%ة م�ا Y*�� إلى اإلت?اق ال	اخلي لفق�ات االسE2انة.
وق	 أخZع8 فق�ات االسE2انة ل	راسة ثEاتها بg��F2 معامل ��ونEاخ ��ا ت" ت�ل�ل الع�امل ال�*<لة 

  في م�اك�ة الFالب ب�اسFة ال2�ل�ل العاملي ��ا س��� ذلB ع!	 ت�ل�ل ال!2ائج. للZغ�² ال!ف?%ة وتأث��ها
. 2. اإلنفعاالت ال?ل�%ة ج�اء ال��ب.  Y1*ار إلى أن أه" ال�2غ��ات ال2ي ت�Z!2ها االسE2انة هي: 

تأث� ال��اك�ة -الZغ�² ال�)احEة  - 4. أسال�w ال�2افg مع أح	اث ال��ب. 3اإلض�Fا-ات ال!ف?]�%ة. 
  ل��ب أو ال��تFEة بها.ل

  
  أس}لة ال4?!:  -5
 ماهي أه" اإلنفعاالت ال?ل�%ة ل	; الFالب -?�w ال��ب وما م	; ق�تها؟ - 1
 ماهي أه" اإلض�Fا-ات ال!ف?]?�%ة ال2ي عاناها الFالب وما م	; ق�تها؟ - 2
 هل ه!اك ز3ادة في ق�اءة ال)�ف وaس2ع�ال اإلن�2ن8 ل�2ا-عة أخEار ال��ب؟ - 3
 �ت عالقات الFالب مع اآلخ�3 -?�w ال��ب؟هل تأث - 4
 ما هي أن�ا ² ال?ل�ك ال2ي ل]أ إل�ها الFالب لل�2افg مع ضغ�² ال��ب؟ - 5
 هل تأث� ت���� الFالب أث!اء ال��اك�ة -?�w ال��ب؟ وما عالقة ذلB -اإلنفعاالت ال?ل�%ة؟ - 6
  راس%ة؟هل ه!اك ف�وق ب� اس2]ا-ات الFالب تEعا الخ2الف م?3�2اته" ال	 - 7
  
  ن�ائج ال�راسة: -

ت" ح?اب ال�u2ارات الس2(�اج  (SPSS)-ع	 إدخال ال�%انات في ال�اس�ب -اس2ع�ال ب�نامج إح)ائي 
 �ن?w اإلجا-ات لuل فق�ة م فق�ات االس�2%ان ح?w مU%اس خ�اسي األ-عاد (م صف� إلى أرMعة) (ح�

2أث� -ق�ة ش	ی	ة -ال��ب)، ��ا ت" ح?اب ال f�Y4ل رق" صف� ع	م ال2أث� -ال��ب ال	ائ�ة وf�3ل ال�ق" 
معامالت اإلرتEا² ب� م(2لف فق�ات اإلس�2%ان به	ف مع�فة اإلت?اق ال	اخلي للفق�ات، واس2(�ج معامل 
ك�ونEاخ لEfات الفق�ات ودرس8 العالقة ب� إجا-ات الFالب ع م(2لف الفق�ات و"ع	م ال����2 أث!اء 

وت" أخ��ا ح?اب الف�وق ب� إجا-ات الFالب -�?w اخ2الف ال��اك�ة" -اس2ع�ال ال2�ل�ل العاملي 
. م?3�2اته" ال	راس%ة -اس2ع�ال ت�ل�ل الE2ای

  

  

شكل مجموع طالب جامعة الملك  
فهد للبترول والمعادن مجتمع  
هذا البحث. وقد حاولنا أن نمثل  
المجتمع األصلي بسنواته الخمس  
المتبعة بالجامعة  

األسبوع    استمر جمع البيانات من
األول لبدء الحرب إلى يوم واحد  
قبل نهايتها. وينبغي التنويه أن  
هذه العينة ليست عينة ممثلة  
للمجتمع األصلي تمثيال حقيقيا إذ  
لم يتم اختيارها وفق المعاينة  
العشوائية

ضمنت اإلستبانة فقرة ديمغرافية  
واحدة تتعلق بالمستوى التعليمي  

معة  للطالب مع العلم أن بالجا
خمسة مستويات  

عرضت االستبانة على ثالثة  
محكمين في كلية اإلدارة  
الصناعية بالجامعة، واقترحت  
بعض التعديالت في الصياغة  
وتم إعتماد ستة وعشرين فقرة  
لقياسها بإستعمال مقياس ليكرت  
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  و_%�ا Yأتي ال!2ائج ال��)ل عل�ها انFالقا م األسlلة ال��Fوحة سا-قا.
 الFالب -?�w ال��ب وما م	; ق�تها ؟ما هي االنفعاالت ال?ل�%ة ل	;  - 1

ر��ت ال	راسة على م�اولة مع�فة أه" اإلنفعاالت ال?ل�%ة ل	; الFالب -?�w ال��ب ال	ائ�ة في 
الع�اق، وما م	; ان2*ار ه�ه اإلنفعاالت وق�تها. وت�� م ت�ل�ل ال!2ائج أن أغل�%ة الFالب ق	 شع�وا 

  ناه.-انفعاالت سل�%ة ق�3ة ��ا س%أتي ش�ح ذلB أد
  اإلنفعاالت ال�ل6+ة ج
اء ال?
ب :  –أ 
% م الFالب أن شع�ره" -ال(�ف 37.2ال(�ف م انع<اسات ال��ب ال?ل�%ة : أجاب  .1

% -أنه" شع�وا -(�ف ق�H. وMال2الي فإن م]��ع ال�ی شع�وا -(�ف 35.3كان ق�3ا ج	ا ب�!�ا أجاب 
ال�ی أجاب�ا -أنه ال تأث�� لل(�ف م % ب�!�ا ل" ت2ع	 ن?Eة 72.5س�اء �ان ق�3ا أم ق�3ا ج	ا ه� 
 %.5اإلنع<اسات ال?ل�%ة لل��ب عل�ه" 

% م الFالب أنه" شع�وا -��ن 67.7ال��ن -?�w ع�اقw ال��ب وض�اYاها : أجاب  .2
��ن ق�H . وM]�ع هات� ال!?��2 23.8ق�H ج	ا -?�w ع�اقw ال��ب وض�اYاها ب�!�ا شع�ت ن?Eة - %

�اد الع�!ة شع�وا -ال��ن -?�w ع�اقw ال��ب وض�اYاها ، ول" ت�لغ ن?Eة % م م]��ع أف91.5ی��2 أن 
%  و3الحr ه!ا أن اإلس2]ا-ة -انفعال ال��ن أعلى 3.9ال�ی قال�ا -أن ال تأث�� لل��ب على (ح�نه") إال 

 م اإلس2]ا-ة -انفعال ال(�ف .
-ال��ن الغw�?- wZ ال��ب : ش]ل ال*ع�ر -الغw�?- wZ ال��ب ت�اما مfل ال*ع�ر  .3

� أ،ها شع�ت -غwZ 67.7على اإلس2]ا-ات الق�3ة ح�� قال8 ن?Eة �Eفي ال % م الFالب ال�*ار��
% -أنها شع�ت -غwZ ق�H ل��لغ ب�لB م]��ع م قال�ا -أنه" 23.8ق�H ج	ا -?�w ال��ب وأجاب8 ن?Eة 

 Hق� wZغMا و	ج Hق� wZ91.5شع�وا -غ.% 
أنها عان8 تغ�� ال��اج -?�عة -?�w ال��ب % -26.9تغ�� ال��اج -?�عة : أجاب8 ن?Eة  .4

% م تغ�� س�3ع في ال��اج ب	رجة ق�3ة ج	ا وMال2الي فإن م]��ع ال�ی عان�ا م 15.6ب�!�ا عان8 ن?Eة 
 %.18.2%  أما ال�ی ل" ی2غ�� م�اجه" -?�عة ف!?�2ه" 42.5تغ�� ال��اج -?�عة -?�w ا ل��ب هي 

م الFالب -ال�نw -ق�ة ب�!�ا شع�ت ن?Eة % 29.2ال*ع�ر -ال�نw : لق	 شع�ت ن?Eة  .5
%، 55.8% م!ه" -ال�نw -ق�ة ش	ی	ة ل��لغ ب�لB م]��ع ال�ی شع�وا -ال�نw -ق�ة أو -ق�ة ش	ی	ة 26.2

 %.14.6ب�!�ا ن?Eة ال�ی ل" Y*ع�وا -ال�نw هي 
% م الFالب أنه" شع�وا -(]ل ق�H ج	ا ب�!�ا 25.8ال*ع�ر -ال(]ل : أجاب8 ن?Eة  .6

%. أما ال�ی ل" Y*ع�وا -ال(]ل ف!?�2ه" هي 53% -(]ل ق�H ل��لغ م]��ع ال!?��2 27.2شع�ت ن?Eة 
17.1.% 
% -ال�2ت� والع)�%ة -ق�ة ش	ی	ة ب�!�ا  19.6ال�2ت� والع)�%ة (ال!�ف�ة): شع�ت ن?Eة  .7

%. أما ال�ی شع�وا -ال�2ت� 44.5% -ال�2ت� والع)�%ة -ق�ة ل��لغ م]��ع ال!?��2 24.9شع�ت ن?Eة 
% في ح� أن ن?Eة ال�ی ل" Y*ع�وا -ال�2ت� والع)�%ة ج�اء ال��ب 26لع)�%ة ب	رجة ض¬%فة فهي وا

 %.17.6هي 
ال*ع�ر -ال�uاd%ة : بلغ8 ن?Eة ال�ی شع�وا -ال�uاd%ة -ق�ة ش	ی	ة ت]اه ال��ب وم?�Eاتها  .8

77.3?��2 % ل��لغ م]��ع ال!22.9% ب�!�ا ن?Eة ال�ی شع�وا -ال�uاd%ة -ق�ة هي 54.4وع�اق�ها  . %
  % فق§.7.2أما ال�ی ل" Y*ع�وا -ال�uاd%ة ف!?�2ه" 

  

أن الصدق الظاهري باد في  
االستبانة كما أن اإلرتباطات بين  
معظم فقرات اإلستبيان كانت  
ذات داللة إحصائية مما يشير  
إلى اإلتساق الداخلي لفقرات  
االستبانة

أهم المتغيرات التي تضمنتها  
. اإلنفعاالت  1االستبانة هي: 

.  2السلبية جراء الحرب.  
.  3اإلضطرابات النفسجمية. 

أساليب التوافق مع أحداث  
تأثر المذاكرة   - 4الحرب. 

بالضغوط المصاحبة للحرب أو  
المرتبطة بها

الخوف من انعكاسات الحرب  
% من  37.2السلبية : أجاب  

الطالب أن شعورهم بالخوف  
كان قويا جدا بينما أجاب  

نهم شعروا بخوف  % بأ35.3
قوي. وبالتالي فـإن مجموع  
الذين شعروا بخوف سواء كان  

% 72.5قويا أم قويا جدا هو  

الحزن بسبب عواقب الحرب  
% من  67.7وضحاياها : أجاب  

الطالب أنهم شعروا بحزن قوي  
جدا بسبب عواقب الحرب  
وضحاياها بينما شعرت نسبة  

% بحزن قوي  23.8
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% -أن 50.8ا-ات أZYا ح�� أجاب ال*ع�ر -ال�ق	: �ان ال*ع�ر -ال�ق	 م أعلى اإلس2] .9
% م الFالب إنه" شع�وا -ال�ق	 -ق�ة ل��لغ م]��ع هات� 25.1شع�ره" -ال�ق	 �ان ق�3ا ج	ا ب�!�ا قال 

  % فق§ .8% . أما ال�ی ل" Y*ع�وا -ال�ق	 ف!?�2ه" �ان8 75.9ال!?��2
اب2ه" % م الFالب أن إص52.5اإلصا-ة -ال)	مة م ال�!ا�n الE*عة لل��ب : ص�ح  .10

% أن إصاب2ه" -ال)	مة �ان8 ق�3ة 26-ال)	مة م ال�!ا�n الE*عة لل��ب �ان8 ق�3ة ج	ا، ب�!�ا أجاب 
 %، أما ال�ی ل" Y)اب�ا -ال)	مة ج�اء ال�!ا�n الE*عة لل��ب فل" ت2ع	 79.3م�ا Y]عل م]��ع ال!?��2

 %.5.5ن?�2ه" 
w?�ق�ة ورودها -اس2ع�ال ال!?w ال�3�lة فق	  وaذا أردنا ت�ت�w اإلنفعاالت ال2ي شع� بها الFالب -

  كان8 �ال2الي:
  % لuل م!ه�ا.91.5ال*ع�ر -ال��ن وال*ع�ر -الغwZ ب!?Eة  - 1
  %. 79.3ال*ع�ر -ال)	مة م ال�!ا�n الE*عة لل��ب ب!?Eة  - 2
  %.77.3ال*ع�ر -ال�uاd%ة ب!?Eة  - 3
  %.75.9ال*ع�ر -ال�ق	 ب!?Eة  - 4
  %.5ز72ال*ع�ر -ال(�ف ب!?Eة  - 5
  %.55.8*ع�ر -ال�نw ب!?Eة ال - 6
  %.53.3ال*ع�ر -ال(]ل ب!?Eة  - 7
  %.44.5ال*ع�ر -ال�2ت� وال!�ف�ة ب!?Eة  - 8
 %. 42.5تغ�� ال��اج -?�عة ب!?Eة  - 9

�+ة ج
اء ال?
ب: –ب Fا$ات ال(ف�
   اإلض7
  وق	 اش�2ل8 ه�ه اإلض�Fا-ات على مایلي:

أنه" عان�ا اض�Fا-ات ال!�م -?�w % م الFالب 25.9: أجاب اض7
ا$ات ال(�م g6�$ ال?
ب -1
% 30.4% . ب�!�ا قال8 ن?Eة 17.1% أو -)فة ق�3ة 8.8ال��ب؛ وق	 �ان ذلB إما -)فة ق�3ة ج	ا 
 % فل" Y)اب�ا -اض�Fا-ات ال!�م -?�w ال��ب .31.5أنه" عان�ا اض�Fا-ات ن�م خc%فة أما ن?Eة 

أص���ا -ال)	اع ج�اء ال��ب؛  % م الFالب إنه"22.6: قال اإلصا$ة $ال,�اع g6�$ ال?
ب -2
% ب�!�ا �ان8 ن?Eة ال�ی عان�ا ص	اعا 13.5% أو -)فة ق�3ة 9.1وق	 �ان ذلB إما -)فة ق�3ة ج	ا 

  %.36.7% أما ال�ی ل" Y*ع�وا -)	اع -?�w ال��ب ف!?�2ه" 29.8-)فة خc%فة 
-اض�Fا-ات  % م الFالب أنه" أص���ا11.9: أجاب اإلصا$ة $اض7
ا$ات في الFهاز اله��ي -3

%، 18% ل��لغ م]��عه�ا 5.8% وMاض�Fا-ات ق�3ة ب!?Eة 6.1ق�3ة ج	ا في ال]هاز اله�Zي ب!?Eة 
 wة 24ب�!�ا أص�E?ي ون�Zفة في ال]هاز اله%cا-ات خ�Fا 12.2% -اض	ا-ات  ض¬%فة ج�Fاض- %
 % -أنه" ل" Y)اب�ا -اض�Fا-ات في ال]هاز اله�Zي -?�w ال��ب .51.7ب�!�ا أجاب 

% م الFالب أن ال��ب ل" ت?�w أH ز3ادة أو 42: أجاب ة أو نق8 األكل g6�$ ال?
بز	اد -4
 ن?Eة uة 6.9نق)ان في أكله"، ول	ی	أدت إلى ز3ادة أو نق)ان أكله" -ق�ة ش 	ب ق��% قال8 -أن ال

% -أن ه�ا ال?ل�ك ق	 ح	ث ل	یه" -ق�ة م�ا Y]عل ن?Eة ال�ی تأث� w�?-12.2 ال��ب ب�!�ا أجاب8 ن?Eة 
  .%19.1أكله" -?�w ال��ب ز3ادة أو نق)انا هي 

  

الغضب بسبب الحرب : شجل  
الشعور بالغضب بسبب الحرب  
تماما مثل الشعور بالحزن على  
اإلستجابات القوية حيث قـالت  

% من الطالب  67.7نسبة  
المشاركين في البحث أ،ها  
شعرت بغضب قوي جدا بسبب  

% 23.8الحرب وأجابت نسبة  
ضب قوي  بأنها شعرت بغ

تغير المزاج بسرعة : أجابت نسبة  
% بأنها عانت تغير المزاج  26.9

بسرعة بسبب الحرب بينما عانت  
% من تغير سريع  15.6نسبة  

في المزاج بدرجة قوية جدا  

الشعور بالذنب : لقد شعرت  
% من الطالب  29.2نسبة  

بالذنب بقوة بينما شعرت نسبة  
% منهم بالذنب بقوة  26.2

 شديدة

الشعور بالخجل : أجابت نسبة  
% من الطالب أنهم شعروا  25.8

بخجل قوي جدا بينما شعرت نسبة  
% بخجل قوي  27.2
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 أن نالحr أن أه" اإلض�Fا-ات ال!ف?%ة>�Y ب - وه<�ا��ال]?�%ة ال2ي عانى م!ها الFالب -?�w ال
  ح?w ق�تها هي:

  %.25.9اض�Fا-ات ال!�م ب!?Eة  - 1
 %.22.6اإلصا-ة -ال)	اع ب!?Eة  - 2
 %.19.1نق)ه -?�w ال��ب ب!?Eة ز3ادة األكل أو  - 3
 %.18اض�Fا-ات في ال]هاز اله�Zي ب!?Eة  - 4
  

  ت�ت
 العالقات مع اآلخ
	* g6�$ ال?
ب: -جـ 
% م الFالب أن عالقاته" مع اآلخ�3 ق	 ت�ت�ت -ق�ة ش	ی	ة -?�w ال��ب ب�!�ا 7.2أك	ت ن?Eة 

% . أما ال�ی ل" ت2أث� 14.1% -ق�ة م�ا Y]عل م]��ع ال!?��2 ه� 6.9ت�ت�ت ه�ه العالقات ع!	 
% ب�!�ا �ان8 ن?Eة ال�ی ت�ت�ت عالقاته" مع 48.1عالقاته" -اآلخ�3 -?�w ال��ب فق	 �ان8 ن?�2ه" 

  % .25.4اآلخ�3 -)فة خc%فة 
  تأث
 ال�راسة g6�$ ال?
ب: –د   

hCW أث(اء ال�lاك
ة g6�$ ال?
ب -1��w ال��ب : لق	 تأث� ت���� الFالب أث!اء ا ل��اك�ة -?ع�م ال

% م الFالب أنه" عان�ا ع	م ال����2 أث!اء ال��اك�ة -?�w ال��ب  -)فة 2.9-)فة واض�ة ح�� قال 
% م ع	م ال����2 أث!اء ال��اك�ة -?�w ا ل��ب -)فة ق�3ة ج	ا. أما ال�ی قال�ا 15.7ق�3ة ب�!�ا عانى 

% ب�!�ا �ان8 ن?Eة ال�ی تأث� 17.4-أن ت����ه" أث!اء ال��اك�ة ل" ی2أث� -?�w ال��ب ف!?�2ه" �ان8 
 %.25.1ت����ه" أث!اء ال��اك�ة -)فة خc%فة 

% م الFالب أن ال�ق8 ال��	د لل��اك�ة ل	یه" ق	 57.4: ص�ح ان-فاض ال�قo ال�?�د لل�lاك
ة -2
%. أما ال�ی ل" 24.4% وM)فة ق�3ة ج	ا ب!?Eة 33.1ان(ف| -?�w ال��ب؛ وذلB -)فة ق�3ة وE?!Mة 

% ب�!�ا ن?Eة ال�ی ان(ف| ل	یه" 14.4ال�ق8 ال�()/ لل��اك�ة -?�w ال��ب ف!?�2ه"  ی!(ف| ل	یه"
%. والغ�و، فإن ه�ا اإلن(فاض س�Eه ت()%/ وق8 أك�f 20.7وق8 ال��اك�ة -)فة ض¬%فة هي 

 لإل�الع على أخEار ال��ب -�(2لف وسائل اإلعالم ��ا س��	و أدناه .
  م�ا$عة أخ4ار ال?
ب: -هـ 

  الEع	 في الفق�ات ال2ال%ة: وق	 ت�fل ه�ا
�ا$عة أخ4ار ال?
ب: -1�
ة م.اه�ة ال�لفاز ل�لق	 ازداد ال�ق8 ال�H خ))ه الFالب  ازدHاد ف

% (ازدYاد ق�H 62.7%، وذلB إما ب!?Eة 86.2ل�*اه	ة ال2لفاز ل�2ا-عة األخEار ب!?Eة عال%ة ح�� بلغ8 
أنه ال تأث�� لل��ب في ف�2ة م*اه	ة ال2لفاز ل�2ا-عة % (ازدYاد ق�H) . أما ال�ی قال�ا -23.5ج	ا ) أوE?!Mة 

 %.5.2أخEار ال��ب ع!	ه" فل" ت2]اوز ن?�2ه" 
2- :oن
�و��ا ازدادت ف�2ة م*اه	ة ال2لفاز ل�2ا-عة أخEار ال��ب فق	 ازداد اZYا  ازدHاد اس�ع�ال اإلن

اس2ع�ال اإلن�2ن8 ق	 % م الFالب أZYا أن 55.8اس2ع�ال اإلن�2ن8 ل�2ا-عة أخEار ال��ب ح�� ص�ح 
%. أما ال�ی ازداد 21.5% أوM)فة ق�3ة 32.3ازداد ل�2ا-عة أخEار ال��ب؛ وذلB إما -)فة ق�3ة ج	ا 

% ب!%�ا ن?Eة ال�ی ل" ی�دد ع!	ه" اس2ع�ال 23.5ع!	ه" اس2ع�ال اإلن�2ن8 -)فة ض¬%فة ف!?�2ه" 
 % .12.4اإلن�2ن8 هي 

  

  

التوتر والعصبية (النرفزة): 
% بالتوتر   19.6بة  شعرت نس

والعصبية بقوة شديدة بينما  
% بالتوتر  24.9شعرت نسبة  

والعصبية  

الشعور بالكراهية : بلغت نسبة  
الذين شعروا بالكراهية بقوة  
شديدة تجاه الحرب ومسبباتها  

% بينما نسبة  54.4وعواقبها  
الذين شعروا بالكراهية بقوة  

% 22.9هي  

الشعور بالحقد: كان الشعور  
بالحقد من أعلى اإلستجابات أيضا  

% بأن  50.8حيث أجاب  
شعورهم بالحقد كان قويا جدا  

% من الطالب  25.1بينما قـال  
إنهم شعروا بالحقد بقوة  

اإلصابة بالصدمة من المناظر  
% 52.5البشعة للحرب : صرح  

من الطالب أن إصابتهم بالصدمة  
من المناظر البشعة للحرب كانت  

% أن  26أجاب  قوية جدا، بينما  
إصابتهم بالصدمة كانت قوية  

اضطرابات النوم بسبب الحرب:  
% من الطالب أنهم  25.9أجاب  

عانوا اضطرابات النوم بسبب  
؛الحرب
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% م الFالب إلى ازدYاد ق�اءته" لل)�ف ل�2ا-عة أخEار 51.3أشار  ازدHاد ق
اءة ال,?ف: -3
ا ال�ی �ان8 ز3ادة %. أم24% أو -)فة ق�3ة ب!?Eة 27.3ال��ب؛ وذلB إما -)فة ق�3ة ج	ا ب!?Eة 

% في ح� أن ال�ی ل" ت�دد ل	یه" ق�اءة ال)�ف ل�2ا-عة أخEار  22.7ق�اءة ال)�ف ل	یه" �c%فة فهي 
  %.14.6ال��ب هي 

%)، وMاس2ع�ال اإلن�2ن�8 ثان%ا 86وه<�ا نالحr أن م2ا-عة أخEار ال��ب �ان8 -�*اه	ة ال2لف�ة أوال (
  ل�ا -أن �ل ه�ه ال�سائل م�2ف�ة للFالب -ال]امعة.%) ع51.3%) وMق�اءة ال)�ف ثالfا (55.8(

   أن�ا� ال��اف: مع قل: ال?
ب: – 9
  وق	 اش�2ل ه�ا الEع	 على الفق�ات ال2ال%ة ون2ائ]ها :


 مه�ئة g6�$ ال?
ب: -1Cة أو عقاق	ال أدو��ان8 ن?Eة ال�ی ل]�lا الس2ع�ال أدو3ة أو  اس�ع
%) في ح� أن ن?Eة ال�ی ازداد ل	یه" 71.3لغ8 (عقاق�� مه	ئة -?�w ال��ب ن?Eة عال%ة ح�� ب

 %.22.3اس2ع�ال األدو3ة والعقاق�� ال�ه	ئة -)فة ض¬%فة ج	ا، وض¬%فة هي 
% أن ل]�ءه" إلى ال)الة وال	عاء ق	 ازداد -?�w 70.1أجاب  الل�Fء إلى ال,الة وال�عاء: -2 

% في ح� أن ن?Eة E39.2ة ق�3ة % وM!?30.9ال��ب، وق	 ت�fل8 تلB ال�3ادة -)فة ق�3ة ج	ا ب!?Eة 
% أما ال�ی ل" ی�دد ل	یه" الل]�ء 17.7ال�ی ازداد ل	یه" الل]�ء إلى ال)الة وال	عاء -)فة خc%فة هي 

 % .7.2إلى ال)الة وال	عاء -?�w ال��ب ف!?�2ه" 
3- :(*C)خ��% م الFالب أن ال2	خ� ق	 12.7أجاب  ازدHاد ال��خg6�$ *C ال?
ب ($ال(�4ة لل

% 5.8اد ل	یه" -ق�ة ش	ی	ة -?�w ال��ب في ح� أن ن?Eة ال�ی ازداد ل	یه" ال2	خ� -)فة ق�3ة هي ازد
% في ح� أن ن?Eة ال�ی ازداد ل	یه" ال2	خ� -)فة ض¬%فة أو ض¬%فة ج	ا هي 18.5ل��لغ م]��عه" 

ى أ، ال2	خ� % م�ا ی	ل عل64.2% أما ال�ی ل" ی�دد ل	یه" ال2	خ� -?�w ال��ب فه" األغل�%ة 15.5
ل%� م أن�ا² ال�2افg ال2ي یل]أ إل�ها الFالب ع!	 تع�ضه" لقلg ال��ب . وق	 ی�جع ان(اف| ن?Eة 

 ازدYاد ال2	خ� إلى م*ار�ة ال�	خ!� في اإلجا-ة ع  ه�ا ال?�ال -ال�غ" م ت�ج�هه لل�	خ!� فق§ .

ه�ا م* ال�(6هات: -4Cوالقه�ة وغ Kاد ت(اول ال.اHازداد  ازد 	ب لق��ت!اول ا ل*اH والقه�ة -?�w ال

% أما ن?Eة 21.2% ل��لغ م]��ع ال!?��2 10.2% ب�!�ا ازداد -ق�ة ب!?Eة 11-)فة ق�3ة ج	ا ب!?Eة 
% في ح� أن ال�ی ل" 24.3ال�ی ازداد ل	یه" ت!اول القه�ة وال*اH -)فة ض¬%فة أو ض¬%فة ج	ا فهي 

% .  و3	ل ه�ا أZYا أن ت!اول 50.6األغل�%ة ب!?Eة  ی�دد ل	یه" ت!اول ال*اH والقه�ة -?�w ال��ب ه"
� . (( لل�!اق*ة )) .�Eع�!ة ال 	ب ع!�� ال*اH والقه�ة ل%� م أن�ا² ال2!�افg األساس%ة مع قلg ال

  

hCW أث(اء ال�lاك
ة g6�$ ال?
ب " واإلنفعاالت ال�ل6+ة  -�هل ه(اك عالقة بC* " ع�م ال

��+ة وأن�ا� ال�Fا$ات ال(ف�
  �اف: مع قل: ال?
ب؟واإلض7
  

وه�  "ع	م  ال����2 أث!اء  5لق	 وج	 م خالل تg��F معامل اإلرتEا² س��� مان  أن ال�2غ�� رق" 
إلى  1ال��اك�ة -?�w ال��ب" ق	 ارتE§ ارتEا�ا ذا داللة إح)ائ%ة -<ل ال�2غ��ات ال����رة أعاله م رق" 

  ) -ال*<ل ال2الي:2(ان�4 ال�ل�g رق"  24رق" 
ازداد خ�ف الFالب وح�نه" وغ�Zه" وغ�� ذلB م اإلنفعاالت ال?ل�%ة ال�*ار إل�ها سا-قا �ل�ا  - 1

  كل�ا ازداد "ع	م ت����ه" أث!اء ال��اك�ة ".

  

اإلصابة بالصداع بسبب الحرب: 
% من الطالب إنهم  22.6قـال  

أصيبوا بالصداع جراء الحرب

اإلصابة باضطرابات في الجهاز  
ن  % م11.9الهضمي: أجاب  

الطالب أنهم أصيبوا باضطرابات  
قوية جدا في الجهاز الهضمي  

% وباضطرابات قوية  6.1بنسبة  
% 5.8بنسبة  

زيادة أو نقص األكل بسبب  
% من الطالب  42الحرب: أجاب  

أن الحرب لم تسبب أي زيادة أو  
نقصان في أكلهم

% من الطالب  7.2أكدت نسبة  
أن عالقـاتهم مع اآلخرين قد  

وة شديدة بسبب  توترت بق
الحرب بينما توترت هذه  

% بقوة  6.9العالقـات عند  

لقد تأثر تركيز الطالب أثناء ا  
لمذاكرة بسبب الحرب بصفة  

% من  2.9واضحة حيث قـال  
الطالب أنهم عانوا عدم التركيز  

أثناء المذاكرة بسبب الحرب  
% 15.7بصفة قوية بينما عانى  

من عدم التركيز أثناء المذاكرة  
بب ا لحرب بصفة قوية جدابس
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�ل�ا ازدادت اض�Fا-ات الFالب ال!ف?]?�%ة ال�*ار إل�ها أعاله �ل�ا ازداد "ع	م ت����ه" أث!اء  - 2
 ال��اك�ة ".

�ل�ا ازداد اع�2اده" على م(2لف أن�ا² ال�2افg ال����رة أعاله �ل�ا ازداد "ع	م ت����ه" أث!اء  - 3
 ال��اك�ة ".

!اء ا ل��اك�ة " و " ان(فاض ال�ق8 ال��	د ه!اك عالقة ارتEا² اY]اب%ة ب� " ع	م ال����2 أث - 4
 لل��اك�ة ".

وت!Eغي اإلشارة إلى أن وج�د عالقة ارتEا�%ة ذات داللة إح)ائ%ة ب� م2غ��3 ال Yع!ي -ال�Zورة 
  إلى ه�ه الف�uة خاصة ع!	 ق�اءة العالقة االرتEا�%ة ب�Fغي ال2فE!وج�د عالقة س��%ة ب�!ه�ا؛ ول�ا ی

ال��اك�ة -?�w ال��ب" و "أن�ا² ال�2افg" ال����رة أعاله. ولل2أك	 م تأث�� م(2لف "ع	م ال����2 أث!اء 
 gب ال�2?�ة -القل��الع�امل ال����رة أعاله في م�اك�ة الFالب وفي إك%c%ة إدارته" ألوقاته" خالل م	ة ال

  والZغ§ ال!ف?ي ال���u ق�!ا -ال2�ل�ل العاملي.
فق�ات  لي -أسل�ب ت	و�3 ال�2غ��ات أنه م ال��< ت�ز3عب� ال2�ل�ل العامال�?لCل العاملي:  -

  االسE2انة إلى أرMعة ع�امل م*Eعة إح)ائ%ا وهي:
  اش�2ل8 ه�ه االض�Fا-ات على ما یلي:ج��+ة: -اض7
ا$ات نف�+ة -1

اإلصا-ة -ال)	اع م ج�اء ال��ب، اإلصا-ة -اض�Fا-ات في ال]هاز اله�Zي، اض�Fا-ات ال!�م، 
-) ال!?Eة لل�	خ!�) ازدYاد ت!اول ال*اH والقه�ة وغ��ه�ا م ال�!�هات، تغ�� ال��اج -?�عة، ازدYاد ال2	خ�

 .  ال*ع�ر -ال�2ت� والع)�%ة (ال!�ف�ة)، ت�ت� العالقات مع اآلخ�3
ال*ع�ر -ال�uاd%ة، ال*ع�ر -ال�ق	، ال(�ف م انع<اسات ال��ب، ال��ن اض7
ا$ات انفعال+ة خارج+ة:  - 2

 وض�اYاها، الغw�?- wZ ال��ب، اإلصا-ة -ال)	مة م ال�!ا�n الE*عة لل��ب. -?�w ع�اقw ال��ب 
 ه�ا العامل شع�ر3 اث!� ه�ا: ال*ع�ر -ال�نw وال*ع�ر اض7
ا$ات انفعال+ة داخل+ة:  -3�Zت

رغ" أن ال*ع�ر -ال�نw وال(]ل ¡Eارة ع اض�Fاب� انفعال�� إال أن ه�ی ال*ع�ر3 ق	 nه�ا . و-ال(]ل
?2قل ع -اقي الع�امل؛ وق	 ی�جع ذلB إلى ��ن ه�ی االنفعال� م�جه� لل�ات أو لل	اخل كعامل م

ك*ع�ر داخلي ب�!�ا االض�Fا-ات االنفعال%ة ال(ارج%ة ال����رة أعاله م�جهة ل�)ادر خارج%ة أو ناج�ة 
  ع أسEاب خارج%ة.

ار ال��ب، ازدYاد اس2ع�ال اإلن�2ن8 ازدYاد ف�2ة م*اه	ة ال2لفاز ل�2ا-عة أخEإدارة ال�قo وال�lاك
ة:  -4
ل�2ا-عة أخEار ال��ب، ازدYاد ق�اءة ال)�ف، ان(فاض ال�ق8 ال��	د لل��اك�ة، ع	م ال����2 اث!اء ال��اك�ة 

  -?�w ال��ب.
وهي الفق�ة ال(اصة -الل]�ء إلى ال)الة وال	عاء ح��  10وMع	 ال2�ل�ل العاملي ت" اسE2عاد فق�ة رق" 

.). وعل%ه، فإن �ل فق�ات االسE2انة م*Eعة ب	رجة مق��لة ما ع	ا الفق�ة رق" 49%فة كان8 درجة ت*Eعها ض¬
  ).2(ان�4 ال�ل�g رق"  10

 Hاو?Y انةE2اخ (ألفا) لالسEات ��ونEأن معامل ث   . وهي درجة عال%ة.88وق	 ت��
وaدارة  ول	راسة العالقة ال?��%ة ب� م(2لف اإلض�Fا-ات ال2ي تع�ض لها الFالب ��2غ��ات م?2قلة

؛ م�ا 001ال�ق8 وال��اك�ة ��2غ�� تا-ع، ق�!ا ب2�ل�ل الE2ای ب� ه�ه ال�2غ��ات فuان8 ال!2%]ة دالة ع!	 
ال]?�%ة واإلض�Fا-ات اإلنفعال%ة ال(ارج%ة واإلض�Fا-ات -ی�� أن ال�2غ�� ال�?2قل (اإلض�Fا-ات ال!ف?%ة

�ة في إدارة ال�ق8 وم�اك�ة الFالب (ال�2غ�� ال2ا-ع). اإلنفعال%ة ال	اخل%ة) ق	 أث�ت -ق�ة وM	اللة إح)ائ%ة ���

  

% من الطالب أن  57.4صرح  
الوقت المحدد للمذاكرة لديهم  
قد انخفض بسبب الحرب؛ وذلك  

% 33.1بصفة قوية وبنسبة  
%24.4وبصفة قوية جدا بنسبة  

ازدياد فترة مشاهدة التلفـاز  
لمتابعة أخبار الحرب: لقد ازداد  

خصصه الطالب  الوقت الذي  
لمشاهدة التلفـاز لمتابعة األخبار  
بنسبة عالية حيث بلغت  

86.2،%

ازداد ايضا استعمال اإلنترنت  
لمتابعة أخبار الحرب حيث صرح  

% من الطالب أيضا أن  55.8
استعمال اإلنترنت قد ازداد  
لمتابعة أخبار الحرب

% من الطالب إلى  51.3: أشار  
ابعة  ازدياد قراءتهم للصحف لمت

أخبار الحرب؛ وذلك إما بصفة  
% أو  27.3قوية جدا بنسبة  

%. 24بصفة قوية بنسبة  

كانت نسبة الذين لجئوا  
الستعمال أدوية أو عقـاقير  
مهدئة بسبب الحرب نسبة عالية  

%) 71.3حيث بلغت (
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وعل%ه، فإن تأث�� ضغ�² ال��ب على ص�ة الFالب ال!ف?%ة وسل��ه" وMال2الي على م�اك�ته" 
����ا. وت�2اشى ه�ه ال!2%]ة مع ال	راسات ال?ا-قة ال2ي ب�!8 ال2أث��ات ال?ل�%ة  ودراس2ه" �ان تأث��ا سل�%ا

لل)	مات ال!ف?%ة وم(2لف الZغ�² ال2ي ی2ع�ض لها األف�اد وال]�اعات في ح%اته" ال�ه!%ة واإلج�2ا¡%ة 
  وغ��ها في ص�2ه" ال!ف?%ة وفي سل��ه" عامة وفي أدائه" خاصة. 

  ئ+ة بC* إجا$ات ال7الب ب(اءا على اخ�الف م���	اته� ال�راس+ة ؟هل ه(اك ف
وق ذات داللة إح,ا - 
أH ف�وق ذات  (One-way anova)ل" 4Yه� م خالل تg��F ت�ل�ل الE2ای ذH اإلت]اه ال�اح	 

داللة إح)ائ%ة ب� م(2لف إجا-ات الFالب رغ" تEای م?3�2اته" ال	راس%ة م�ا ی	ل على أن الFالب 
ته" -ال�غ" م تEای م?3�2اته" ال	راس%ة ال2ي ت�اوح8 م ال?!ة ال2�3��Zة إلى ال]امع�� م2فق�ن في إجا-ا

  ال?!ة ال�ا-عة ��ای	ل على ذلB ال]	ول ال2الي :
  

مجموع  التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع 
 سط  المت

 الداللة ف

بين 
 المجموعات

14.132 4 14.362 1.664 0.158 

داخل 
 المجموعات

705.454 327 705.  54   

   719.816 331 16  .719 المجموع

  
  م(اق.ة ال(�ائج:

ت�� ال!2ائج ال����رة أعاله أن �الب ال]امعة ق	 عان�ا فعال م ضغ�² نف?%ة ت2علg أساسا -اج�2ار 
 §Eارت 	مة. وق	واإلصا-ة -ال) 	ق�م�ارة ع	ة انفعاالت سل�%ة ت�fل8 أساسا في ال��ن والغwZ وال(�ف وال

ما صاح�ها م انفعاالت سل�%ة -أع�اض "الZغ�² ال2ال%ة لل)	مة" ال����رة في ال*ع�ر -ال)	مة و 
 ال�r ع!	 أغل�%ة أف�اد الع�!ة. ?� ش	ی	ة لuها ل" ت!uراسات ال?ا-قة ول	ال  

و�M!8 ال	راسة أن أه" أن�ا² ال�2افg ال2ي ل]أ إل�ها الFالب لc)2%[ و�أة الZغ�² ال2ال%ة إلصاب2ه" 
ء ال�!ا�n ال��¡Eة وال(�ف م ان2قال م?�ح ال��ب إلى بل	ان أخ�; م]اورة، ق	 -ال)	مة ال!ف?%ة ج�ا

ت�fل8 أساسا في اس2ع�ال أدو3ة أو عقاق�� مه	ئة م�ا ق	 ی�دH إلى إدمان الFالب عل�ها وح	وث 
مZاعفات سل�%ة ج�اء ذلB في سل�ك الFالب إن ل" ی2لق�ا ال�2ج%ه واإلرشاد ال�Zور3 في ال�ق8 

 .wال�!اس  
 ن?Eة م�اثلة تق�E3ا م الFالب ق	 ل]أت إلى ال)الة وال	عاء أو ما ق	 ن)Fلح عل%ه ب2]!�	 ولu

ال]انw ال�وحي في ال*()%ة �أسل�ب لل�2افg مع الZغ�² ال*	ی	ة ومع األع�اض ال2ال%ة لل*ع�ر 
ع��ما  -ال)	مة؛ وه�ا ما ی2فg مع ما ذ��ته -ع| ال	راسات ال?ا-قة ح�ل أه�%ة ال	ی وال]انw ال�وحي

  في ت(c%[ ال)	مات ال!ف?%ة وال�2افg معها.
وم أه" ن2ائج ه�ه ال	راسة ت�ض%ح العالقة االرتEا�%ة ب� االنفعاالت ال?ل�%ة ال2ي عاناها الFالب 
وع	م ال����2 في م�اك�ته" م�ا أد; إلى ان(فاض م?�2; ال��اك�ة م ناح%ة الu" والu%[. و�3< تف?�� 

 ناح%ة الu" -ان(فاض ال�ق8 ال��	د لها -?�w ارتفاع ن?Eة ال�ق8 ال�()/ ان(فاض ع�ل%ة ال��اك�ة م
ل�2ا-عة أخEار ال��ب م خالل م(2لف وسائل اإلعالم وخاصة الفZائ%ات وال]�ائ	. أما ان(فاض م?�2; 

  ال��اك�ة م ناح%ة الu%[؛ فق	 ت�fل في ضعف ال����2 أث!اء ال��اك�ة ��ا ص�ح ب�لB الFالب أنف?ه" 

  

% أن لجوءهم إلى  70.1ب  أجا
الصالة والدعاء قد ازداد بسبب  
الحرب، وقد تمثلت تلك الزيادة  

% 30.9بصفة قوية جدا بنسبة  
% 39.2وبنسبة قوية  

% من الطالب أن  12.7أجاب  
التدخين قد ازداد لديهم بقوة  
شديدة بسبب الحرب في حين  
أن نسبة الذين ازداد لديهم  

% 5.8التدخين بصفة قوية هي  

ازداد تناول ا لشاي والقهوة  
بسبب الحرب بصفة قوية جدا  

% بينما ازداد بقوة  11بنسبة  
% 10.2بنسبة  

كلما ازداد خوف الطالب  
وحزنهم وغضبهم وغير ذلك من  
اإلنفعاالت السلبية المشار إليها  
سابقـا كلما ازداد "عدم  
تركيزهم أثناء المذاكرة  

كلما ازدادت اضطرابات  
النفسجسمية المشار إليها  الطالب  

أعاله كلما ازداد "عدم  
تركيزهم أثناء المذاكرة ".

هناك عالقة ارتباط ايجابية بين " 
عدم التركيز أثناء ا لمذاكرة " و  
" انخفـاض الوقت المحدد  
للمذاكرة ".
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ح�� وج	ت عالقة ارتEا² اY]اب%ة ذات داللة إح)ائ%ة ب� "ع	م ال����2 أث!اء ال��اك�ة " و " ان(فاض 
ل��اك�ة". وت	ل ه�ه ال!2%]ة على تأث� ال]انw العقلي (ال�ع�في) ال�f�2ل في ال����2 ال�ق8 ال��	د ل

  وال���2.
وق	 أوض�8 ال	راسة أنه إلى جانw تأث� ال]انw العقلي تأث�ا سل�%ا ج�اء ضغ�² ال��ب فق	 تأث�ت 

�ت� العالقات أZYا وM)�رة سل�%ة ال]�انw األخ�; في ال*()%ة مfل ال]�انw ال�ج	ان%ة واالج�2ا¡%ة (ت
.(  مع اآلخ�3

� االسF2العي ه�ا -اعE2اره -�fا رائ	ا في ال��ض�ع وMاعE2اره م!Fلقا ل�2ل�	 �Eورغ" أه�%ة ن2ائج ال
ول)%اغة ف�ض%ات أك�f دقة الخE2ارها في -��ث أخ�; -اس2ع�ال ع�!ات م�fلة لل�]�2ع األصلي في 

أزمات ش	ی	ة م فعل اإلن?ان؛ فإن أه" أه	اف  أح�ال م�اثلة ألح�ال ال��ب ع!	ما تقع ��ارث ��%¬%ة أو
� تEقى م�تFEة -]انw اإلرشاد ال!ف?ي للFالب ق�ل وأث!اء وMع	 وق�ع ال��وب وال�uارث �Eون2ائج ه�ا ال
ال�F%¬%ة ح�� ت�Fح ض�ورة ت�و3	 ال]امعات -��اك� لل�2ج%ه واإلرشاد ال!ف?ي ت�uن م مهامها م?اع	ة 

  األزمات ال*	ی	ة وال�uارث ال��3عة. الFالب وت	¡%�ه" نف?%ا أث!اء
وم أه" ع�ل%ات ال2	¡%" ال!ف?ي له�ه ال��اك� ت�ف�� ال�عل�مات ال�Zور3ة والuا_%ة للFالب ح�ل 
 م�ض�ع األزمات ال*	ی	ة أو ال�uارث ح2ى ال Yقع الFالب ف�3?ة للقلg والZغ�² وما Y)احw ذلB م

(��ل ال	راسي وaه�ال لل�?�ول%ات ال�لقاة على اض�Fا-ات نف?%ة وج?�%ة وضعف في ال��اك�ة وال2
  عاتقه". 

وفي ال�اقع، فق	 جاء -ع| الFالب إلى م��� ال�2ج%ه واإلرشاد -ال]امعة وه" Yعان�ن -ع| األع�اض 
ال2ال%ة لل)	مة ال!ف?%ة وصل8 -أح	ه" إلى إب	اء ال�®Eة في مغادرة ال]امعة نهائ%ا ف2" إق!اعه -�Zورة 

  �2احة وف�2ة نقاهة على أن Yع�د -ع	ها لل	راسة وه� ما ت" -الفعل.ح�ف س	اسي واح	 وأخ� اس
� على �ل الFالب -ال��لuة بل وح2ى على �ل الFالب �Eتع�%" ن2ائج ه�ا ال >�Y وأخ��ا، فإنه ال
� م�	اني ��. وعل%ه، ی!Eغي ق�اءة ه�ه ال!2ائج -اعE2ارها ن2ائج -�Eف�ها ال Hفي ال]امعة ال2ي أج�

� ق	 ت�دH إلى اسF2العي؛ وهي ن�Eن �ان8 ن2ائج الaال�مان وال�<ان وال��ض�ع و �2ائج م�	ودة م ح�
ت�ل�	 ف�ض%ة ع العالقة ب� ال2أث��ات ال?ل�%ة ل�2ا-عة أخEار ال��ب (ع ��g3 الفZائ%ات واإلن�2ن8 

  مfال) وم�اك�ة الFالب -ال]امعات؛ م�ا یF2لw ف�/ ه�ه الف�ض%ة في أ�� ثقا_%ة م(2لفة.      
  

  ةـــــــــــــــــع العربيـــــــــــــــــــــالمراج
  

): صدمات األزمات والحروب وآثارها 2003الشربيني، لطفي (
، 18النفسية، مجلة الطب النفسي: النفس المطمئنة، السنة 

 .27-26، ص75عدد 

 –): سيكولوجيا الحروب والكوارث 2004النابلسي، دمحم أحمد (

ت اإلحتالل على الجمهور العراقي. اآلثار النفسية لممارسا
. مركز 15، مجلد 59مجلة الثقافة النفسية المتخصصة. عدد 

 الجسدية، لبنان. -الدراسات النفسية والنفسية

): تأثير النزاعات المسلحة على 2004دمحم مرسي، دمحم مرسي (
األطفال عبر الفضائيات. مجلة التربية القطرية الصادرة عن 

، ص: 148تربية والثاقفة والعلوم، عدد اللجنة الوطنية لل
300-311. 

  

يبين أن المتغير المستقـل  
الجسمية  - (اإلضطرابات النفسية

واإلضطرابات اإلنفعالية الخارجية  
واإلضطرابات اإلنفعالية  
الداخلية) قد أثرت بقوة  
وبداللة إحصائية كبيرة في  
إدارة الوقت ومذاكرة الطالب  
(المتغير التابع). 

أن طالب الجامعة قد عانوا  أعاله  
فعال من ضغوط نفسية تتعلق  
أساسا باجترار مرارة عدة  
انفعاالت سلبية تمثلت أساسا في  
الحزن والغضب والخوف والحقد  
واإلصابة بالصدمة

أهم أنماط التوافق التي لجأ إليها  
الطالب لتخفيف وطأة الضغوط  
التالية إلصابتهم بالصدمة النفسية  

لمرعبة والخوف  جراء المناظر ا
من انتقـال مسرح الحرب إلى  
بلدان أخرى مجاورة

من أهم نتائج هذه الدراسة  
توضيح العالقة االرتباطية بين  
االنفعاالت السلبية التي عاناها  
الطالب وعدم التركيز في  
مذاكرتهم مما أدى إلى  
انخفـاض مستوى المذاكرة من  
ناحية الكم والكيف

انب  أوضحت الدراسة أنه إلى ج
تأثر الجانب العقـلي تأثرا سلبيا  
جراء ضغوط الحرب فقد تأثرت  
أيضا وبصورة سلبية الجوانب  
األخرى في الشخصية مثل  
الجوانب الوجدانية واالجتماعية
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إن أهم أهداف ونتائج هذا  
البحث تبقى مرتبطة بجانب  
اإلرشاد النفسي للطالب قبل  
وأثناء وبعد وقوع الحروب  
والكوارث الطبيعية حيث تطرح  
ضرورة تزويد الجامعات بمراكز  
للتوجيه واإلرشاد النفسي تكون  
من مهامها مساعدة الطالب  
وتدعيمهم نفسيا أثناء األزمات  
.الشديدة والكوارث المريعة

ب إلى مركز  فقد جاء بعض الطال
التوجيه واإلرشاد بالجامعة وهم  
يعانون بعض األعراض التالية  
للصدمة النفسية وصلت بأحدهم  
إلى إبداء الرغبة في مغادرة  
الجامعة نهائيا  

 
  

 

  " نفسانيـة بصائـر"  مجلـة
  النفــــس وطب علـــوم في العربية المستجدات مجلة

  قـادمةملفـات االعداد المحاور  
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/Bassaaer-NextTopics.pdf 

 

    2022 ربيع     37 العدد

  التحليل النفساني... مقـاربة من منظور اسالمي: الملف

 عابدين خليل هاشم تهاني. د: الملف على المشرف  
  السودان - الخرطوم جامعة النفس علم قسم

   الشبكة بريد والى دالعد على  كل من المشرف بريد   الى االعمال بالتزامن   ترسل
abdeentahani@yahoo.com  -  arabpsynet@Gmail.com 

 ) 2022  مارس 31(  االعمال لقبول أجل أخر

    2022  صيف    38 العدد

  "... مواقع التواصل االجتماعي نموذجا  باالنترنت االتصال ادمان" : الملف

  ( الجزائر)  بن مجاهد  فـاطمة الزهراءد. خالد الفخراني ( مصر )  وأ. . دأ. : الملف على ونالمشرف  
   الشبكة بريد والىملف  ال على  ينكل من المشرف ىال االعمال بالتزامن   ترسل

khalid.fakhrany@gmail.com   
fatimazohra.mjad@gmail.com   

ail.comarabpsynet@Gm  

  ) 2022 ماي28(  االعمال لقبول أجل أخر
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